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Arqueologia Medieval Cristã no Alto Mondego.  

Ocupação e exploração do território nos séculos V a XI. 
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PALAVRAS-CHAVE: Território, Alta Idade Média, Povoamento, Economia de 

Subsistência, Comunidades Locais. 

 

Resumo 

 A presente dissertação trata do território e do povoamento no Alto Mondego entre 

os séculos V a XI. 

 Trata-se de um território que, encaixado entre as bacias do Douro e do Tejo, 

constitui uma importante via de passagem que liga a Meseta ibérica ao litoral atlântico. A 

Serra da Estrela — o prolongamento ocidental da Cordilheira Central — é o acidente 

geográfico mais notório da região. 

 O período de tempo investigado abarca seis séculos durante os quais ocorreram na 

Península Ibérica acontecimentos históricos fundamentais com implicações na organização 

das populações e, consequentemente, nos seus modos de vida e estratégias de exploração 

do território. Nestes séculos desintegrou-se o que restava da administração romana, deram 

entrada os denominados “povos germânicos” e teve lugar a “invasão muçulmana”, bem 

como decorreram os processos de conquistas cristãs e de implementação do modelo 

senhorial. 

 O trabalho de investigação desenvolvido assentou fundamentalmente em 

investigação arqueológica, como prospecção e escavação. Foi efectuada prospecção 

arqueológica extensiva em função das referências documentais, bibliográficas e toponímicas 

que indicavam a presença de eventuais vestígios alto-medievais. Efectuaram-se também 

diversas campanhas de escavação em quatro dos sítios identificados. Subsequentemente 

procedeu-se ao estudo exaustivo dos artefactos e ecofactos recolhidos no trabalho de 

campo, paralelamente ao estudo de outros seis sítios da mesma cronologia que haviam sido 

alvo de intervenções arqueológicas no passado, realizadas por outros arqueólogos. 
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 Os resultados alcançados são ainda limitados para o período compreendido entre o 

fim do Império Romano e 711: obteve-se muito pouca informação relativamente aos sítios 

romanos após os séculos IV/V, ainda não é ainda claro como a região se integrou nos 

sistemas administrativo e eclesiástico das monarquias sueva e visigoda, e o impacto que a 

“invasão muçulmana” teve neste território é igualmente pouco perceptível. O século X é o 

que melhor se caracterizou, uma vez que uma parte substancial dos dados provenientes de 

escavação abarca exactamente esta centúria. Durante este período de tempo reconheceu-se 

a fundação e o desaparecimento de povoados de tipo aldeia dotados de estruturas 

defensivas. 

 Ao nível do estudo dos artefactos, foi possível caracterizar a produção oleira local, 

que pôde ser datada com grande precisão através da aplicação do método do radiocarbono.  

 Estudos multi-disciplinares (arqueometria, arqueobotânica e arqueozoologia) 

possibilitaram um primeiro quadro geral sobre a paleopaisagem que envolvia os povoados e 

sobre as estratégias económicas levadas a cabo pelas populações alto-medievais. 

 Apesar de ser obtido uma primeira caracterização do quotidiano destas gentes, não 

é ainda possível estabelecer as relações de poder que as ligariam a elites supra-locais. A 

presença destas elites aparece marcada no território a partir do século XI, precisamente 

após o abandono dos povoados alto-medievais, e provavelmente poderá corresponder à 

acção directa da monarquia leonesa e da aristocracia a ela ligada.  
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Occupation and exploitation of the territory from the 5th to the 11th centuries.  

 

Catarina Tente 
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Abstract 

 This dissertation focuses the territory and the human settlement of the High 

Mondego basin between the 5th and the 11th centuries. 

 Confined between the Douro and the Tagus basins, this territory constitutes an 

important passage connecting the Iberian Meseta and the Atlantic coast. The Estrela 

Mountain — the western extension of the Iberian central ridge — is the most notorious 

geographic feature of the region. 

 The period of time under study encompasses six centuries during which 

fundamental historic events took place in the Iberian Peninsula carrying implications on the 

organization of local populations and, as a consequence, in their ways of life and strategies 

related to the exploitation of the territory. In the course of these centuries what was left of 

Roman administration disintegrated, the so-called “German peoples” arrived and the 

“Muslim invasion” took place, as well as the Christian conquests and the implementation 

of the lordship model. 

 This study is based mostly in archaeological research, such as survey and 

excavation. Extensive archaeological survey was made having as guidelines documental, 

bibliographical and toponymic references indicating the possible presence of Early 

Medieval evidence. Several campaigns of excavations took place in four of the identified 

archaeological sites. Subsequently the artefacts and ecofacts recovered were systematically 

analysed, as well as six other sites dated to the same chronologies that have been subject to 

archaeological excavations in the past by other archaeologists. 
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 Results are still limited for the period encompassing the end of the Roman Empire 

and 711: very little information was collected concerning the Roman sites after the 4th/5th 

centuries, it is not clear yet how the region has been integrated in the administrative and 

ecclesiastic systems of the Suevi and Visigoth monarchies, and the impact of the “Muslim 

invasion” in the region is not clearly perceptible. The 10th century is better characterized 

given the substantial data recovered in excavations. It was possible to recognize the 

foundation and disappearance of fortified village-like settlements during this period of 

time. 

 Concerning the artefact’s analysis, it was possible to characterize local pottery 

productions, which could have been dated with great precision thanks to the use of the 

radiocarbon method.  

 Multidisciplinary studies (archaeometrics, archaeobotany and archaeozoology) 

allowed the construction of a first general background concerning site’s surrounding 

palaeolandscapes and the economic strategies in use by their Early Medieval populations. 

 Although a first characterization of these people’s daily lives have been achieved, it 

is not possible yet to establish the relations that would tie them to supra-local elites. These 

elite’s presence is visible in the territory after the 11th century, precisely at the moment of 

abandonment of the Early Medieval settlements, and is probably corresponding to the 

direct action of the Lionese monarchy and of its aristocracy.  
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 Em recente e importante síntese publicada sobre os séculos V a IX na Europa e no 

Mediterrâneo, C. Wickham escreve a propósito da Península Ibéria o seguinte “[...] the west, 

modern Portugal, contained more lowland, but is poorly documentend and not much exploited 

archaeologically: we can say little about it, and I have used little Portuguese evidence except in the Braga 

area.” (2006, p. 37). Apesar de existirem alguns outros estudos sobre estes séculos, 

nomeadamente no campo da História da Arte, em Mértola, e mais recentemente em 

Conímbriga, ou no âmbito do estudo das villae tardias do actual território português em 

Portugal, o panorama é ainda desolador e a projecção da escassa investigação portuguesa 

nestas temáticas muito limitada, tal como se depreende das palavras daquele autor. 

 Efectivamente, o conhecimento do período que compreende os séculos V a XI é, 

no nosso país ainda muito limitado, particularmente no que se refere aos espaços rurais, 

No que se refere ao Centro e Norte português a imagem que se tem vindo a construir 

centra-se sobretudo nas informações coligidas na documentação escrita disponível, 

particularmente mais abundante para o Entre-Douro-e-Minho. Ao nível da arqueologia a 

investigação em arqueologia é ainda muito incipiente, as excepções encontram-se em 

algumas intervenções arqueológicas efectuadas em monumentos religiosos cuja origem 

reporta a estas cronologias, ou em escavações realizadas no âmbito da arqueologia 

preventiva ou de salvamento. Não obstante, a publicações dos resultados obtidos nestas 

intervenções é ainda diminuta, sintética e tardia. Por consequência, são igualmente escassos 

os estudos exaustivos de materiais arqueológicos, essenciais para uma aferição cronológica 

fina destes séculos.  

 Em termos de projectos de investigação pluridisciplinares vocacionados para o 

conhecimento dos territórios e das comunidades rurais alto-medievais a situação é ainda 

mais limitada. Trata-se de uma temática difícil por escassearem os documentos escritos e 

por estes serem, fundamentalmente, emanados das elites, o que limita a construção de uma 

imagem mais abrangente e que inclua os excluídos desse mesmo poder. Ao nível da 

arqueologia a falta de fósseis directores, elementos, amplamente usados na arqueologia de 

outras épocas, que permitem a atribuição cronológica dos contextos, tem sido igualmente 

uma importante limitação para a progressão na investigação. Não obstante, tal como ocorre 

em países europeus, é no âmbito da arqueologia que se têm vindo a fazer alguns 

progressos. Na maioria dos casos, o trabalho desenvolvido cingiu-se a levantamentos 

arqueológicos baseados na prospecção vocacionada para a identificação das sepulturas 

escavadas na rocha. Nos últimos anos, no entanto, apareceram novos projectos de 

investigação que visam o estudo de territórios mudos na documentação escrita, e que 



4 
 

assentam numa abordagem interdisciplinar de modo a recuperar o máximo de informação 

possível destas sociedades ruralizadas, tal é o caso do projecto desenvolvido por M. A. 

Vieira para o Alto Paiva.  

 No que se refere especificamente ao Alto Mondego, o escasso conhecimento que se 

detinha destas realidades no final do século XX baseava-se, sobretudo documentação 

escrita (datada na sua grande maioria já do século XII), em alguns escassos dados 

arqueológicos, e na pressuposta origem medieval de alguns dos topónimos actuais.  

 Em 1986/87 José Mattoso publica um texto sobre vila de Seia durante a Alta Idade 

Média, tendo, precisamente, por base a documentação escrita disponível. Trata-se, todavia, 

de um texto pioneiro para o estudo da história das comunidades campesinas que habitaram 

as terras das Beiras durante o período histórico em questão.  

 Ainda na década de 80 desse século foram efectuadas duas intervenções 

arqueológicas que vieram a evidenciar ocupações datadas deste período: no Cabeço do 

Crastro de São Romão (Seia), onde se escavaram níveis pós-romanos cuja cronologia mais 

precisa é ainda incerta (Guerra, Fabião e Senna-Martínez, 1989); e no Monte Aljão 

(Gouveia), onde a afectação dos níveis arqueológicos motivados por uma surriba mais 

profunda acarretou a intervenção dos Serviços Regionais de Arqueologia do Centro e a 

realização de uma escavação de emergência com vista à minimização dos impactos aí 

ocorridos. 

 Já na década de 90 foram realizadas mais três outras intervenções arqueológicas: na 

aldeia de Algodres (Fornos de Algodres), no Penedo dos Mouros (Gouveia) e no sítio do 

Castelo (Gouveia). Em Algodres realizaram-se trabalhos de escavação que visaram a 

minimização dos vestígios arqueológicos face ao projecto de remodelação urbana que 

vieram a identificar uma necrópole de longa diacronia cuja origem remonta à Idade Média.  

Em 1996 realizou-se uma pequena campanha de trabalhos arqueológicos no sítio do 

Castelo, cujo objectivo era a caracterização de uma suposta ocupação pré-romana, mas que 

veio a revelar uma ocupação alto-medieval que estaria associada às sepulturas escavadas na 

rocha ali existentes. A intervenção no Penedo dos Mouros iniciou-se em 1999 tendo-se, 

nessa fase, recolhido dados que permitiram interpretar o sítio como uma estrutura 

defensiva da Alta Idade Média. 

 Os primeiros estudos de arqueologia com objectivos de caracterização do 

povoamento e do território centraram-se sobretudo nos levantamentos sistemáticos das 

sepulturas escavadas na rocha. Neste âmbito destacam-se o trabalho desenvolvido por A. 

C. Valera sobre as sepulturas do concelho de Fornos de Algodres, publicado em 1990; a 
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tese de mestrado defendida em 1996 sobre estas estruturas funerárias da área de Viseu da 

autoria de J. A: Marques; e o estudo das sepulturas do concelho de Gouveia, desenvolvido 

pela autora em 1998. 

 A primeira abordagem que tentou conciliar e abordar de forma integrada os 

escassos, mas diversificados, dados provenientes da prospecção arqueológicas, da 

toponímia e da documentação escrita, foi efectuada na dissertação de mestrado da autora, 

apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de 

Lisboa em 2005 e publicada em 2007. Este trabalho centrou-se num espaço confinado à 

vertente Noroeste da Serra da Estrela e permitiu construir uma imagem de um território 

marcado pela montanha, tendo sido possível a individualização de três grandes momentos, 

nos quais a estratégia dominante na organização do povoamento se foi alterando. 

 Foi partindo deste ponto que se iniciou a investigação cujos resultados agora se 

apresentam. Pretendia-se à partida obter o maior conhecimento sobre as transformações na 

ocupação do território rural e compreender as diferentes estratégias de subsistência deste 

espaço que foi terra de fronteira, primeiro entre cristãos e muçulmanos, e depois entre 

portugueses e leoneses. Para atingir tais objectivos alargou-se a área em análise a toda a 

bacia hidrográfica do Alto Mondego. Neste território mais alargado a metodologia 

inicialmente prevista baseava-se no desenvolvimento da análise toponímica, na recolha de 

mais dados documentais, na realização de novos trabalhos de prospecção arqueológica 

dirigida a eventuais ocorrências alto-medievais, e no estudo das necrópoles rupestres. A 

esta abordagem acrescentava-se igualmente o estudo sistemático de espólios exumados em 

intervenções já anteriormente realizadas. Estava ainda previsto efectuar-se mais uma 

campanha de escavações do Penedo dos Mouros e uma outra no sítio da Soida (Celorico da 

Beira). 

 O apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) com a atribuição da bolsa 

de doutoramento, bem como o apoio logístico e financeiro da autarquia de Celorico da 

Beira, da freguesia da Rapa, da Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG) e 

do malogrado Instituto Português de Arqueologia (IPA) foram primordiais e permitiram 

alargar as intervenções arqueológicas nos sítios inicialmente previstos e realizar mais 

campanhas de escavação em outros, como o Monte Aljão e S. Gens. A integração das 

questões abordadas neste trabalho no âmbito do projecto PTDC/HAH/69806/2006 

intitulado O Alto Mondego - zona de fronteira entre Cristãos e Muçulmanos, cuja coordenação está 

a cargo de Rosa Varela Gomes, possibilitou ainda a realização de estudos complementares, 

tais como o estudo dos macrorrestos vegetais, dos fitólitos, e da análise de pastas das 
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cerâmicas, bem como permitiu a obtenção de um leque de datações radiométricas que 

foram a base da definição das cronologias de ocupação dos sítios intervencionados. No 

final foi possível iniciar um estudo multidisciplinar vocacionado para o conhecimento de 

um território marcado pela montanha e pelo rio onde viveram e morreram gentes que 

resistiram às alterações inerentes ao desaparecimento do Império Romano, à ascensão e 

queda das monarquias “germânicas”, à invasão muçulmana e ao ambiente inerente ao facto 

deste espaço geográfico ter sido terra de fronteira entre os séculos IX a XI.  

 

 I.2 - Organização da dissertação 

  

 O volume da presente dissertação foi organizado em seis partes distintas. A 

primeira corresponde a esta introdução, onde se faz menção ao estado da investigação no 

início do trabalho, e se definem os objectivos que estiveram na base do seu 

desenvolvimento.  

 O capítulo II refere-se às considerações metodológicas que nortearam a 

investigação no que concerne: à prospecção arqueológica, análise da toponímia e ao uso 

dos documentos escritos; às escavações arqueológicas; e, à análise dos diversos artefactos 

e ecofactos identificados no decorrer dos trabalhos de campo. Por último abordam-se 

várias questões relacionadas com a aplicação dos métodos de datação radiométrica, 

evidenciando os princípios em que assentaram a selecção das amostras a datar.  

 O terceiro capítulo diz respeito ao Território e está subdividido em duas partes: 

uma refere-se à descrição das condições geomorfológicas, geológicas, hidrológicas, 

hidromorfológicas e climáticas, descrevendo-se o actual coberto vegetal e, elencando-se 

os dados disponíveis para a reconstrução da flora em época medieval. Na segunda parte 

define-se as balizas cronológicas da investigação, abordando os principais 

acontecimentos históricos ocorridos a nível peninsular com destaque para aqueles que 

poderiam ter tido influência directa no território do alto Mondego. 

  No capítulo IV apresentam-se os contextos arqueológicos estudados com maior 

profundidade, subdividido, assim em 10 subcapítulos que correspondem aos 10 sítios 

arqueológicos com maior quantidade e qualidade informação disponível. Estes sítios 

foram alvo de trabalhos arqueológicos (de prospecção intensiva ou de escavação), 

realizadas quer em contexto de investigação quer no âmbito da arqueologia preventiva. 

A informação disponibilizada para cada um destes sítios é, por isso, desequilibrada. Tal 

deve-se ao facto de nem todas as intervenções terem sido levados a cabo pela autora 
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deste estudo, e por isso os objectivos que as nortearam foram, naturalmente, diferentes 

daqueles que as escavações realizadas no âmbito desta investigação tiveram e que 

estavam direccionados para as temáticas que aqui se abordam. É por esta mesma razão 

que se dispõe de mais dados sobre os sítios do Monte Aljão, Penedo dos Mouros, Soida 

e S. Gens. Os sítios do Castro de Santiago, Castro do Tintinolho e Algodres foram alvo 

de escavações efectuadas por outros arqueólogos e foi com base nos relatórios 

produzidos e nas publicações efectuadas que se redigiu os subcapítulos respectivos. Em 

nenhum destes casos se teve acesso aos espólios exumados, que possibilitasse um estudo 

mais aprofundado. O Alto da Quintinha teve uma intervenção muito pontual e, apesar 

da mesma não ter sido efectuada pela autora, o estudo deste sítio foi realizado em 

colaboração com o arqueólogo que procedeu à escavação e com a antropóloga que 

realizou a análise antropológica. O Castelo, tal como referido, foi objecto de uma 

intervenção em 1996, realizada pela autora em colaboração com o Prof. Doutor J. C. 

Senna-Martínez, mas cujo objectivo era caracterizar uma pretensa ocupação pré-romana 

e não o estudo da ocupação medieval. O sítio do Risado (Gouveia) não chegou a ser alvo 

de nenhuma escavação, pelo menos não de moldes científicos, já que aí se realizaram 

vários buracos pseudo-científicos que expuseram alguns muros e materiais. Para 

minimizar esta perturbação e tentar perceber melhor o sítio, procedeu-se a uma 

prospecção intensiva que visou delimitar a área de dispersão dos vestígios arqueológicos. 

Aqui foi igualmente realizado o levantamento topográfico da área bem como o estudo 

da necrópole. Em cada destes subcapítulos abordaram-se assim os pontos que se 

seguem: localização do sítio e menção aos trabalhos realizados; descrição da estratigrafia 

e das estruturas reconhecidas; estudo da componente artefactual (individualizando-se as 

cerâmicas, os metais, material lítico e outros como o vidro quando identificados); datas e 

questões de cronologia; funcionalidade e interpretação dos dados recolhidos.  

  No quinto capítulo intitulado “Escalas de análise e leitura regional”, efectua-se 

uma análise global dos dados reunidos em que se abordam os seguintes temas: 

 

• a arquitectura das estruturas defensivas; 

• a arquitectura das estruturas domésticas, fazendo uma comparação com os 

exemplos etnográficos conhecidos e que ajudam a interpretar as estruturas 

arqueológicas; 
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• a componente artefactual, efectuando-se a análise das produções, 

comparando-se resultados e retirando-se ilações sobre os seus usos e das 

relações comerciais que eventualmente evidenciam; 

• as estratégicas económicas e a exploração do território. Neste ponto optou-

se por uma abordagem multidisciplinar que em parte colmatou a exiguidade 

dos registos, e possibilitou a construção de algumas hipóteses sobre a 

escolha para a implantação dos povoados e algumas ilações acerca da 

produção agro-pastoril; 

• perspectiva diacrónica do povoamento, tendo-se iniciado esta questão com 

os resultados obtidos pela aplicação dos métodos de datação radiométrica, 

seguindo-se uma discussão dos dados que habilitam a uma análise de 

povoamento numa perspectiva da sua evolução, a qual foi estruturada em 

quatro etapas principais.  

 

Nas conclusões gerais da investigação realizada, sublinha-se os principais 

resultados e as lacunas de conhecimento ou as questões em aberto. Define-se assim um 

ponto de chegada, que é simultaneamente um ponto de partida para o futuro da 

investigação das comunidades rurais do Alto Mondego e do seu comportamento 

socioeconómico    

Optou-se ainda por inserir no final quatro anexos: o Anexo I refere-se aos 

critérios de análise das produções cerâmicas; no Anexo II apresentam-se os critérios de 

análise tipológica das sepulturas; o Anexo II reúne toda a documentação escrita 

disponível para o território em análise até ao final do século XII, estando organizado por 

cartulário; por último, no Anexo IV, elaborou-se um catálogo de todos os sítios 

arqueológicos conhecidos no Alto Mondego, e que são abordados no decorrer do texto. 

Este catálogo está organizado por número de Carta Militar de Portugal (CMP) à escala 

1:25000 e aí se apresentam informações relativas à localização geográfica e administrativa 

de cada sítio, bem como se descrevem as suas características genéricas, apresentando-se 

igualmente as referências bibliográficas associadas.  

Inclui-se ainda uma lista das abreviaturas usadas ao longo do texto, ainda que as 

mesmas sejam desdobradas na primeira vez que aparecem. 
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Opções Metodológicas 
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 Em qualquer trabalho científico, a metodologia utilizada é sempre um dos factores 

determinantes da boa prossecução do mesmo. Porém, a metodologia é sempre uma opção do 

investigador, a qual está, mais ou menos explicitamente, condicionada pelas perguntas que se 

colocam no início dessa investigação. Nas ciências históricas, quando se investiga uma época e 

um território que são mudos a nível da documentação escrita e que não despertou a 

curiosidade de investigadores anteriores, os problemas que se colocam são muitos e muito 

variados. Principalmente, faltam pontos de partida que permitam questionar o registo 

científico — isto é, os dados empíricos e os modelos interpretativos — e definir acções e 

objectivos.  

No caso do Alto Mondego entre os séculos V a XII, apenas havia uma colectânea de 

informação sobre a tipologia e padrões de localização das sepulturas escavadas na rocha. A esta 

limitação acresce ainda o facto de a região ser dominada pelos solos graníticos, o que 

impossibilita, à partida, uma boa conservação de matéria orgânica. Esta é uma lacuna 

fundamental para quem estuda comunidades cujo vestígio mais facilmente identificável é de 

carácter sepulcral, pois tem como consequência a inexistência, em situações normais, de 

espólio osteológico dos indivíduos sepultados, restando apenas como resto arqueológico o 

corte na rocha. Por outro lado, estas comunidades utilizariam sistematicamente materiais 

perecíveis para fabricar os seus artefactos e edificar as suas construções.  

A acidez do granito inviabiliza igualmente o conhecimento das suas estratégias de 

subsistência e práticas económicas, por destruir os restos de fauna e flora potencialmente 

presentes no registo arqueológico.  

Ora, este não é um panorama convidativo para o desenvolvimento da investigação 

histórica e arqueológica por se estar, à partida, condicionado por restrições severas no que à 

construção do conhecimento diz respeito. 

 Foi neste panorama geral que se definiu, como primeiro objectivo, contornar a carência 

de informações sobre os locais de habitação das gentes que se faziam sepultar naqueles 

sepulcros, o que se tentou cumprir através de acções de prospecção arqueológica. Depois de 

encontrar esses locais de habitação, havia que tentar afinar a cronologia dos vestígios 

identificados à superfície, tarefa quase impossível de atingir por falta de artefactos que 

pudessem funcionar como efectivos fósseis-directores. O objectivo último seria, depois, a 

reunião de informação suficiente que permitisse almejar a algum conhecimento mais concreto 

sobre estas comunidades, tais como a caracterização da sua produção artefactual, da 
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arquitectura das suas construções e, eventualmente, conseguir uma aproximação aos seus 

modos de vida e à sua organização social e política. 

 Elencam-se neste capítulo as opções metodológicas que nortearam a tentativa de 

resolução das questões a que se tem vindo a fazer referência, no intuito de se conseguir uma 

abordagem, o mais completa possível, que colmatasse o vazio de informação científica 

existente. Como se pode observar abaixo, uma opção estratégica foi o esforço consignado à 

implementação de um projecto de investigação fortemente interdisciplinar, assente em quatro 

áreas temáticas principais: 

• a identificação de sítios arqueológicos; 

• a escavação arqueológica dos sítios identificados; 

• o estudo das colecções artefactuais e dos ecofactos recuperados nessas escavações; 

• a determinação da cronologia e o recurso a datações de radiocarbono.  

 

 II.1 A identificação de sítios alto-medievais: prospecção arqueológica, toponímia 

e documentação escrita 

 

O espaço definido pelo Alto Mondego constitui uma área geográfica muito extensa 

onde se destaca a massa rochosa da Serra da Estrela. Trata-se, por isso, de um território de 

topografia muito acidentada marcado por penedias e vales encaixados. Para um arqueólogo, 

este panorama é sinónimo imediato de dificuldades no momento de estabelecer uma 

metodologia para encontrar sítios arqueológicos. Acresce ainda o facto, hoje claramente 

reconhecido entre os arqueólogos europeus que se têm dedicado a estas realidades, dos 

contextos alto-medievais serem, muitas vezes, invisíveis à superfície, tornando a procura dos 

mesmos através da prospecção arqueológica convencional um acto de fé e de sorte. Aí não 

surte grande resultado recorrer à análise da fotografia aérea ou a utilização de outros meios de 

detecção remota, pois a orografia e os inúmeros tor e afloramentos rochosos tornam a sua 

utilização quase impraticável.  

 A (escassa) documentação escrita e a toponímia foram também assumidas como fontes 

de informação para a identificação de sítios arqueológicos. Através da primeira obteve-se 

alguma informação para os mais antigos castelos de carácter senhorial da região. É sabido que as 

actuais povoações de Folgosinho e Gouveia possuíam castelos, que o tempo e as profundas 

alterações do urbanismo fizeram desaparecer. Infelizmente, estas menções documentais são 

escassas em informação mais concreta e específica e pouco mais permitem do que saber da 
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existência dessas estruturas defensivas, não possibilitando qualquer recuperação, ainda que 

parcial, da sua arquitectura. A documentação escrita foi, ainda assim, fundamental para a 

definição da função e da tipologia de um dos sítios intervencionados. Trata-se, 

lamentavelmente, de caso único, que será analisado com pormenor no subcapítulo IV.1 

referente ao sítio do Monte Aljão.  

 Efectivamente, dos 37 documentos elencados no anexo III pouca informação pôde ser 

retirada no que respeita à localização, função, importância socioeconómica e característica dos 

sítios. Com efeito, a documentação mais recuada disponível para o Alto Mondego é escassa, 

datando as referências mais antigas já do século XII. Para os séculos anteriores restam apenas 

menções pontuais a áreas contíguas, como Seia ou Trancoso, de que é exemplo o testamento de 

D. Flâmula Rodrigues, de 960, que refere o castelo de Trancoso, ou a Crónica de Dom Rodrigo 

de Toledo, já escrita no século XIII, onde se menciona a conquista dos castelos de Seia e 

Gouveia por Fernando, o Magno, entre 1055 e 1057 (Mattoso, 1987, p. 14-15).    

 A toponímia pode igualmente ser um aliado na hora de se reconhecer sítios, mas a larga 

maioria dos topónimos existentes na região referem-se ao coberto vegetal e à flora, e não a 

antigos locais de povoamento. Existe, no entanto, um grupo de topónimos, mais escassos, 

com origem em palavras árabes/berberes, que alguns autores têm visto como vestígios da 

ocupação islâmica (a título de exemplo, refira-se Vieira, 2005). A correlação destes topónimos 

com vestígios de cultura islâmica não parece, contudo, efectivamente existir no Alto Mondego, 

já que ou não se reconhecem quaisquer vestígios arqueológicos ou, quando existem, não 

documentam a presença de populações de cultura islâmica. Na relação da toponímia é ainda 

possível individualizar um outro grupo de topónimos que remete para o “tempo dos mouros”, 

de que são exemplo Mesquitela, Mourela, Mourilhe, Penedo dos Mouros, Cama da Moura, 

Penedos da Moira e Alfatima. Nestes casos, os topónimos foram funcionais para localizar 

sítios arqueológicos, mas nem sempre estes eram de cronologia medieval. Outro tipo de 

topónimos que orientou a prospecção, e que proporcionou resultados positivos, foi o 

topónimo “Atalaia”. Invariavelmente, estas referências remetiam para pontos de vigia, 

localizados em altura e com controlo visual sobre a paisagem. Ainda que não tenha sido 

possível identificar estruturas defensivas construídas, em alguns destes sítios documentou-se a 

presença de escassas cerâmicas enquadráveis nestas cronologias (Tente, 2007a, p. 26-17).  

Pese embora as dificuldades de trabalho em áreas montanhosas, as prospecções foram 

sendo levadas a cabo desde 1993 e, com o passar dos anos, o território foi sendo melhor 

conhecido, o que levou por vezes à redefinição das metodologias de abordagem. Quando se 
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iniciou o estudo específico da Alta Idade Média, já muitos sítios arqueológicos haviam sido 

referenciados (essencialmente, as sepulturas e necrópoles rupestres) e, por isso mesmo, no 

âmbito deste trabalho apenas se efectuaram prospecções de superfície intensivas em sítios já 

conhecidos — tendo em vista uma mais completa caracterização dos mesmos — e se visitaram 

locais para os quais se haviam recolhido informações orais ou toponímicas sugestivas. 

Privilegiou-se, assim, uma metodologia de prospecção que se insere no quadro da “arqueologia 

extensiva” definida por Bazzana (1994), e que foi dirigida a locais com provável ocupação 

medieva em detrimento de prospecções sistemáticas de áreas mais restritas que, numa região 

montanhosa, teriam sido mais difíceis de realizar e, provavelmente, com um sucesso muito 

limitado dentro dos objectivos estabelecidos para esta investigação.  

Felizmente, as comunidades alto-medievais marcaram o território com uma das suas 

expressões funerárias. As sepulturas escavadas na rocha, apesar de serem um vestígio 

arqueológico com reduzido potencial informativo por si mesmo, constituem, no entanto, 

achados fundamentais para a identificação de outro tipo de realidades, tais como espaços de 

habitação ou estruturas defensivas coevas. Efectivamente, em vários sítios observou-se a 

correlação espacial entre fragmentos de cerâmica comum incaracterísticos e telhas (por vezes 

tegulae) com sepulturas rupestres. Esta conjugação foi igualmente documentada por outros 

autores, tais como, por exemplo, I.A. Lopes (2002), M. Vieira (2004), S. Lourenço (2007) ou A. 

Marques (1996), sendo a situação mais comum a associação entre estes vestígios de ocupação 

habitacional e as pequenas necrópoles (cinco ou pouco mais sepulcros) ou os conjuntos de 

duas ou três sepulturas. Não sendo generalizável à totalidade das ocorrências, esta associação é 

no entanto muito comum e não deve resultar de meras coincidências. Por outro lado, a simples 

associação entre restos de superfície e sepulturas nas suas imediações não são suficientes para 

os relacionar de forma directa. Ou seja, não é porque existem vestígios escassos de telhas, 

tijolos ou cerâmica comum que se pode chegar à conclusão que são coevos das manifestações 

funerárias. Só a escavação sistemática deste tipo de sítios — que seria inviável levar a efeito no 

âmbito da presente estudo — permitirá futuramente tirar algumas conclusões e levar ao 

reconhecimento de padrões.  

Assim, a falta de conhecimento sobre a cultura material das sociedades rurais medievais 

impôs uma análise esmiuçada e criteriosa dos dados obtidos nas prospecções. São os dados de 

superfície que nos indicam a presença eventual de um sítio arqueológico, mas a experiência 

tem-nos vindo a mostrar que esta imagem de superfície não é propriamente o espelho dos 

vestígios soterrados. A propósito dos trabalhos de prospecção e escavação levados a cabo na 
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aldeia medieval de Zornoztegi, J.A. Quirós Castillo escreve mesmo que “la conclusión más 

importante que se obtuvo [...] es que no existe una correspondencia directa entre los materiales hallados en 

superficie y las estructuras enterradas [...]. Dicho de otra manera, el recurso a la prospección de superficie para 

localizar estructuras aldeanas altomedievales es absolutamente inútil” (2006, p. 390). Efectivamente, os 

fenómenos pós-deposicionais, particulares a cada sítio, determinam em boa medida o estado 

de conservação dos vestígios, assim como a imagem que a superfície do terreno nos oferece. 

Estas limitações na leitura do terreno e dos vestígios visíveis na sua superfície não permitem 

tecer grandes considerações ou fáceis classificações tipológicas. Tal premissa é igualmente 

verdadeira quando se abordam sítios cuja ocupação remonta à época romana, em que os 

vestígios superficiais podem ser abundantes mas, ainda assim, insuficientes para determinar a 

sua funcionalidade. Os dados de superfície têm efectivamente o óbice de não permitir, na 

maioria das situações, atestar com alguma fiabilidade a tipologia do habitat e a dimensão 

efectiva do mesmo.  

 Neste trabalho não se pretendeu, pela razão exposta acima — que resulta, por seu lado, 

da experiência adquirida na região no decorrer deste projecto — atribuir aos dados de 

superfície qualquer interpretação quanto à sua funcionalidade ou cronologia específica, pois na 

maioria dos casos os materiais arqueológicos de superfície são diminutos e pouco 

característicos.  

 Mesmo na determinação de cronologias a partir de restos superficiais, os vestígios 

cerâmicos que normalmente possibilitam a integração destes sítios no âmbito cronológico da 

pesquisa são de valor limitado: trata-se, principalmente, de fragmentos de cerâmica manual ou 

a torno com pastas pouco depuradas com elevada percentagem de ENP (micas, quartzos e/ou 

feldspatos). Geralmente, os fragmentos mais funcionais para a atribuição cronológica são os 

que apresentam decoração, como os cordões digitados, as incisões onduladas, ou simples 

caneluras, que são temáticas e técnicas decorativas reconhecidas em diversos contextos alto-

medievais do centro e norte peninsular. A larga maioria dos sítios mencionados no anexo III 

apresenta estas características e restrições (mas, tal como referido, não se avança com 

caracterizações tipológicas ou funcionais). 

 Existe ainda um outro grupo de vestígios abundantemente detectados nas prospecções 

que levanta outras questões. Trata-se dos lagares e lagaretas escavados na rocha. Estes foram 

excluídos do estudo por serem estruturas de ampla diacronia e para os quais raramente existia 

mais informação do que a sua morfologia e dimensão. Foi frequente identificar lagares 

escavados na rocha junto de sepulturas, ou mesmo resultantes da adaptação destas, 
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constituindo-se como situações que levantam diversos problemas quanto à sua interpretação 

cronológica e até mesmo funcional. Acresce que muitas destas estruturas negativas resultaram 

da alteração de sepulturas escavadas na rocha o que comporta um problema cronológico ainda 

mais complexo. Este tema foi tratado noutro âmbito (Tente, 2007b), pelo que, no presente 

estudo sobre a Alta Idade Média do Alto Mondego, só foram considerados os lagares 

referenciados na documentação escrita, como é o caso do complexo de lagares das Lágeas, 

localizados na propriedade do Monte Aljão. 

 

 II.2 A escavação de sítios arqueológicos: princípios norteadores das intervenções  

 

 Para o conhecimento das realidades materiais das comunidades — que eram, no início 

deste estudo, desconhecidas por completo, à excepção, como referido, dos vestígios sepulcrais 

rupestres —, optou-se por realizar escavações arqueológicas em alguns dos sítios identificados 

na prospecção. Para uma imagem abrangente das várias soluções de povoamento observadas, 

escolheram-se quatro sítios para a realização de intervenções: 

 

• Soida: situado num dos últimos esporões Noroeste da Serra da Estrela, a 1000 m de 

altitude, trata-se de um sítio de serra que domina visualmente uma área muito 

abrangente; 

• S. Gens: inserido em pleno vale do Mondego, dispõe de restos de uma cerca pétrea e 

situa-se junto de vestígios de superfície romanos e de uma grande necrópole rupestre; 

• Penedo dos Mouros: localizado numa plataforma granítica, dominando um pequeno vale 

de uma ribeira subsidiária do Mondego, caracteriza-se por possuir traços de aí ter 

existido uma estrutura de madeira e muralhas pétreas adjacentes a um tor; 

• Monte Aljão: trata-se do único sítio para o qual se dispunha de referências documentais, 

datadas do século XII, e cujas intervenções anteriores permanecem inéditas.  

 

 Foram ainda revistos os dados de outros sítios da região que haviam sido alvo de 

trabalhos realizados por outros arqueólogos em âmbitos muito diversos. Nestes casos, as 

metodologias empregues estão relacionadas com as opções e escolas teóricas em que cada um 

dos responsáveis se insere e não são, por isso, registos uniformes em termos metodológicos. 

Naturalmente, não abordaram o registo com as mesmas interrogações que nortearam as 
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intervenções realizadas no presente estudo. Este facto dificultou, por vezes, o cruzamento de 

informação e a releitura dos dados. 

 A metodologia empregue nas escavações levadas a cabo no âmbito deste estudo, ou seja, 

nos quatro sítios acima referenciados, foi pensada para responder às seguintes questões: Qual a 

cultura material das comunidades alto-medievais? Que cronologias se podem aferir dos restos 

deixados por estas comunidades? É possível estabelecer uma crono-tipologia para a cultura 

material produzida? Que estratégias e mecanismos foram responsáveis pela escolha dos 

espaços habitados? Privilegiou-se, assim, a obtenção de dados sobre as diversas soluções de 

povoamento registadas neste território, em detrimento do conhecimento extensivo e 

aprofundado de apenas um ou dois sítios — tal como tem sido realizado, por exemplo, para o 

País Basco por J.A. Quirós Castillo ou, na área da Meseta, por A.V. Escalera-Guirado, entre 

outros — por várias razões. Em primeiro lugar, o enquadramento temporal da dissertação e o 

financiamento dos trabalhos de campo realizados não comportariam campanhas de trabalho 

de campo dessa envergadura. Em segundo lugar, a topografia particular destes sítios impediria 

a utilização de maquinaria para as decapagens preliminares dos níveis remexidos superficiais, o 

que foi no entanto possível nos exemplos espanhóis acima referidos. Finalmente, refira-se que, 

para a reconstituição de uma imagem da evolução e organização do território habitado e 

cultivado pelas comunidades rurais aqui em estudo, a organização interna dos povoados que 

escavações em extensão permitiriam obter não é particularmente relevante. Assim, a escavação 

de áreas limitadas nestes quatro sítios foi uma opção consciente e adaptada às questões 

científicas colocadas, bem como aos recursos disponíveis.  

 A estratégia das intervenções assentou essencialmente em duas fases fundamentais: 

1.ª – Realização de sondagens de 2×2 m para reconhecimento da estratigrafia e para 

detecção de espaços com maior densidade ocupacional. Nos casos em que o sítio possui 

uma estrutura delimitadora facilmente detectável à superfície, as sondagens de 

diagnóstico não foram usadas com o intuito de determinar, por aproximação, os limites 

do sítio; esta estratégia foi utilizada apenas no Monte Aljão, o único sítio em que não se 

detectou qualquer estrutura delimitadora.  

2.ª – Quando os resultados das sondagens o justificaram, alargaram-se as áreas das 

mesmas, optando-se por uma intervenção em open area. As dimensões das áreas abertas 

diferiram em função do tempo disponível para a realização da intervenção e, sobretudo, 

do estado de conservação do registo arqueológico.    
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 A escavação recorreu à identificação e registo por unidades estratigráficas de acordo com 

os princípios usualmente conhecidos por “método Barker / Harris” (Barker, 1977; Harris, 

1991). Para um registo expedito e cómodo das realidades identificadas, optou-se por instalar 

uma rede de referenciação que teve como unidade mínima quadrados de 2 m de lado (no caso 

do Aljão) e de 1 m de lado (nos restantes sítios). Em escavação, procedeu-se ao registo 

tridimensional de todos os artefactos (à excepção de bojos de cerâmica não decorados ou telhas 

sem conexão com outras peças). A cada artefacto foi atribuído, logo no terreno, um número de 

inventário. Tal metodologia foi igualmente empregue nos ecofactos. Também se procedeu à 

crivagem sistemática das terras provenientes de contextos in situ, bem como à recolha de 

amostras significativas de sedimentos provenientes de contextos específicos, como lareiras ou 

derrubes de paliçadas. 

 Sempre que se julgou pertinente, efectuaram-se registos gráficos e fotográficos dos 

contextos, procedendo-se a plantas gerais e de pormenor das diversas estruturas identificadas. 

Cada unidade estratigráfica foi descrita, referenciada a sua posição na estratigrafia e caracterizada 

a sua composição e cor, usando para tal a Munsell Soil Color Chart (versão de 1995). Em todos os 

sítios foi efectuado o levantamento topográfico (inserido na rede geodésica nacional) da 

totalidade da área dos sítios arqueológicos, com indicação dos espaços intervencionados. 

  No final de cada intervenção, cobriram-se as estruturas com tela de sombreamento que 

garanta a circulação das águas, a qual foi tapada com as terras crivadas retiradas durante a 

escavação. Pretendeu-se, assim, garantir a preservação das (por vezes, débeis) estruturas 

escavadas, que não foram desmontadas.  

 

 II.3 Análise dos espólios arqueológicos 

 

 II.3.1 A cerâmica 

 O espólio cerâmico domina todos os conjuntos artefactuais estudados e, por isso 

mesmo, é o que mais informação permite recolher. Em geral, as colecções estudadas 

encontram-se muito fragmentadas, o que inviabiliza a recuperação da totalidade das formas das 

peças.  

  As opções metodológicas de análise desta componente artefactual são deliberadamente 

subordinadas aos objectivos do presente trabalho. De um modo geral, a análise cerâmica 

procurou respostas às seguintes questões:  
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1) caracterização das produções cerâmicas; 

2) determinação da funcionalidade dos contextos arqueológicos, isto é, das actividades que 

neles tiveram lugar, e para a determinação das quais observações tais como a morfologia e 

dimensão dos contentores cerâmicos, entre outras, são por vezes indicadores importantes;  

3) identificação de centros produtores e de redes de circulação dos produtos acabados.  

 

 Atendendo ao facto de se ter começado do zero, por falta de conhecimento sobre as 

produções cerâmicas alto-medievais e de não ser este trabalho um estudo específico de 

ceramologia, optou-se por recorrer a trabalhos que contivessem corpora metodológicos de análise 

formal e estilística que se pudessem aplicar a estas realidades. Para tal, adaptaram-se os princípios 

e métodos de análise definidos por C. Orton, P. Tyers e A. Vince (1993, p. 67-86 e 113-165). No 

anexo I apresentam-se os critérios de análise usados. Em termos analíticos, incidiu-se sobre três 

domínios temáticos principais: matérias-primas e tecnologia; análise formal; e análise da 

decoração.  

 Uma etapa prévia, contudo, consistiu na contabilização sistemática dos diversos restos 

cerâmicos de modo a obter um inventário descritivo dos conjuntos e uma primeira avaliação dos 

mesmos. Para efectuar esta tarefa de contabilização procedeu-se igualmente a um processo de 

correlação de fragmentos, que teve como objectivo último a determinação do número mínimo de 

recipientes (NMR) e a recuperação das formas originalmente existentes. O NMR foi obtido através 

de contagem dos bordos (após realizadas as remontagens e/ou as associações possíveis), tal como 

foi determinado por S. Raux (1998). O NMR é, pois, a unidade de análise empregue por 

excelência no estudo dos conjuntos cerâmicos, apesar das limitações que esta opção poderá por 

vezes conter. Obviamente que o número de peças individualizadas através deste método fica 

aquém do número real de peças existente nos registos arqueológicos; todavia, é a única forma de 

abordar colecções muito fragmentadas com algum grau de fiabilidade. Assim, no subcapítulo 

referente a cada sítio apresenta-se a análise global da colecção e um catálogo onde são descritas 

em pormenor as peças individualizadas pertencentes ao NMR (que, por resultarem de 

remontagens, as peças reúnem vários fragmentos aos quais foram atribuídos diferentes números 

de inventário no decurso do registo tridimensional efectuado durante a escavação). Houve 

colecções em que não foi possível efectuar a contabilização do NMR. Esta situação tem várias 

causas, mas que se podem resumir a fenómenos pós-deposicionais que determinaram a afectação, 

em diferentes escalas, dos níveis de ocupação alto medievais. Noutros casos, não foi possível ter 

acesso directo às colecções e, por isso, apenas se retiram ilações do que está publicado ou 
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inserido nos relatórios das respectivas intervenções arqueológicas. 

 A análise das matérias-primas e da tecnologia empregues no fabrico cerâmico, através de 

análise macroscópica, visou a classificação genérica das características e particularismos dos 

fabricos de cada conjunto, tendo sempre presente as limitações e imprecisões inerentes a este tipo 

de caracterização de pastas.  

 A análise formal dos recipientes, por seu lado, encontra-se sempre muito limitada pelos 

índices de fragmentação dos mesmos, pelo que a reconstituição da morfologia dos vasos, quer 

física, quer mesmo graficamente, é por vezes impossível.  

 No caso da análise das decorações, procurou-se produzir balanços que levassem em 

consideração a totalidade das peças (e não apenas as representadas no NMR), de modo a cobrir 

tanto quanto possível toda a variedade evidenciada. Esta análise assenta, numa primeira fase, na 

quantificação da relação entre material liso e decorado, para se proceder de seguida à descrição 

das técnicas decorativas presentes.  

 Para um conhecimento mais aprofundado do tipo de produção e para a averiguação da 

existência de centros produtores e de circulação de peças efectuaram-se análises de pastas de 

amostras representativas das colecções exumadas, nomeadamente das provenientes do Monte 

Aljão, do Penedo dos Mouros, de S. Gens e da Soida. O estudo foi levado a cabo pela equipa da 

Unidade de Arqueometria da Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), dirigida por O. 

Lantes (RIAIDT, 2009). Foram seleccionadas e analisadas 35 amostras de cerâmicas (quadro II.1) 

e 13 amostras de sedimento de níveis arqueológicos, argilas de barreiros localizados próximos de 

S. Gens (quadro II.2) e de pedras provenientes das imediações dos sítios para efeitos de 

comparação com as pastas cerâmicas. Metodologicamente procedeu-se ao esmagamento de cada 

amostra de cerâmica, que foram posteriormente analisadas por espectrometria de fluorescência de 

raios X de energia dispersiva, por difracção de raios X do pó cristalino e efectuou-se 

seguidamente a análise elementar de CNHS. No caso da amostra SG09 realizou-se ainda a 

espectrometria vibracional do infravermelho médio (FTIR), para analisar mais 

pormenorizadamente a quantidade de fósforo presente nas cerâmicas de S. Gens. Nas amostras 

de rocha, argila e sedimento analisaram-se em fluorescência de raios X e difracção de raios X do 

pó cristalino. Os resultados foram depois sujeitos a uma análise estatística com o objectivo de 

sintetizar a informação, compararas cerâmicas dos diversos sítios e extrair tendências na 

composição das mesmas. As conclusões obtidas são apresentadas e discutidas no capítulo V. 
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 II.3.2 Os metais 

 Foram raros os utensílios de metal identificados nos contextos de proveniência dos 

espólios arqueológicos estudados. Na larga maioria, trata-se de pregos ou cravos, ou escórias. 

Em dois dos sítios foram ainda identificadas moedas. Nos casos em que se procedeu a 

escavações inseridas nesta investigação, os fragmentos de utensílios, as moedas e as escórias 

foram inventariadas, contabilizadas, tendo-se procedido ao restauro e consolidação das 

mesmas. Em relação às moedas, e sempre que possível, procedeu-se à sua leitura, total ou 

parcial, tarefa muito dificultada pelo seu mau estado de conservação. Nestas situações, e nos 

casos em que este tipo de espólio provém de escavação arqueológica de terceiros, apenas se 

procede à contagem dos artefactos metálicos referenciados, quer nos relatórios quer nas 

publicações, por não se ter efectuado o estudo directo dessas colecções. Os dados coligidos 

são apresentados em ponto próprio dentro do subcapítulo referente ao sítio arqueológico de 

onde provêm. 

 

 II.3.3 Os elementos de adorno  

 No caso particular dos escassos objectos de adorno efectuou-se o reconhecimento da 

matéria-prima usada, realizou-se o seu registo gráfico e descreveu-se as suas principais 

características quer em termos de atributos métricos ou tipológicos, quer em termos de marcas 

de uso neles registadas.  

  

 II.3.4 Os elementos de moagem e outros objectos líticos 

  Foi frequente a identificação de elementos de moagem em contextos habitacionais alto-

medievais. Porém, em nenhum caso os mesmos estavam in situ, ou seja os moventes e 

dormentes reconhecidos encontravam-se sistematicamente fora do contexto original, na 

maioria integrados em derrubes ou isolados sem qualquer conexão com um espaço em 

particular. Não obstante, estes artefactos são facilmente identificados nestes contextos e 

diferem da tradição romana de moagem. Não se trata de mós circulares de eixo central, mas 

sim de mós de vai e vem, em tudo semelhantes às pré-históricas. Normalmente, usava-se uma 

peça em granito para servir de dormente e um seixo de rio como movente. Todas as peças (e 

os fragmentos de peças, que são a maioria) inseridas nesta categoria foram recolhidas, 

inventariadas e contabilizadas, apresentando-se no subcapítulo de sítio esta contagem. A 

informação sobre este tipo de artefacto é escassa ou inexistente nos relatórios ou publicações 
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referentes às intervenções realizadas em Algodres, Castro de Santiago e Castro do Tintinolho, 

pelo que a mesma não é apresentada. 

 Também se inventariou, contabilizou e, por vezes, desenhou, peças líticas com outras 

funções. São exemplos as bigornas sobre seixo de S. Gens e os quartzos talhados do Monte 

Aljão. 

  

 II.3.5 Os ecofactos    

 Tal como já foi referido, a acidez dos solos graníticos é inimiga da preservação dos 

restos orgânicos. Estão praticamente ausentes os restos faunísticos, com excepção apenas de 

algumas lamelas de esmalte de dente (devido à sua resistência) ou alguns fragmentos 

minúsculos de ossos que invariavelmente impossibilitaram a sua classificação anatómica. A 

única excepção é o Penedo dos Mouros, onde o abrigo natural aí existente criou condições 

para uma melhor conservação óssea. Contudo, os restos faunísticos deste sector estão longe de 

representar a totalidade dos restos que aí certamente foram sendo abandonados. Em qualquer 

caso todos os restos de fauna, independentemente do seu estado de conservação ou tamanho, 

foram inventariados e recolhidos e, posteriormente, estudados por especialista em 

arqueozoologia a fim de se proceder à sua classificação anatómica e taxonómica.    

 Informação mais significativa foi possível obter a partir dos macrorrestos vegetais, por 

serem em maior quantidade e estarem melhor conservados. Tal deveu-se ao facto de, em todos 

os sítios escavados, estes se encontrarem carbonizados, processo que possibilitou a sua 

conservação em ambiente geológico hostil. Identificaram-se restos de árvores, arbustos e 

sementes, que foram inventariadas e contabilizadas. O seu estudo foi efectuado em dois 

momentos. A mais antiga refere-se ao estudo dos macrorrestos vegetais provenientes das 

campanhas realizadas entre 1999 e 2001 no Penedo dos Mouros. Este estudo, da autoria de P. 

Queiroz e J. P. Ruas (2001) e de P. Queiroz e Van Leeuwaarden (2003), foi efectuado no 

âmbito de um concurso que o IPA lançou destinado a todos os projectos de investigação em 

arqueologia que quisessem aproveitar os meios técnicos e humanos disponibilizados pelo então 

recém-criado CIPA. Mais recentemente, inseriu-se o estudo das sementes e carvões recolhidos 

entre 2006 e 2009 no projecto financiado pela FCT intitulado O Alto Mondego: terra de fronteira 

entre cristãos e muçulmanos (PTDC/68906/2006). Estes estudos foram igualmente realizados por 

P. Queiroz (2009a, 2009b, 2009c, 2009e, 2009f, 2010). Os resultados são apresentados 

individualmente no sub-capítulo de cada sítio. No capítulo V os mesmos são retomados, quer 
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na análise da arquitectura, quer nas ilações que são retiradas sobre agricultura e exploração de 

recursos naturais por parte das comunidades sob estudo.  

 Procedeu-se igualmente à análise de fitólitos de amostras de terras provenientes dos 

sítios do Penedo dos Mouros e Soida, tendo em vista a identificação das espécies vegetais 

espontâneas nesses locais ou introduzidas nos sítios arqueológicos por acção antrópica, seja 

para fins alimentares ou outros (por exemplo material de construção, estabulação de animais, 

etc.). Este estudo foi elaborado por Dan Cabanes (IPHES, 2009), então investigador da 

Universidade Rovili i Virgili, de Tarragona (Espanha). Apenas são esmiuçados os resultados 

obtidos para o Penedo dos Mouros, por só aí se terem identificado acumulações de fitólitos 

em quantidades suficientes para permitir a obtenção de conclusões fundamentadas.   

 

 II.6 Cronologia e datação absoluta 

 

 Em Portugal, as datações de radiocarbono têm sido pouco usadas em contextos 

históricos e tal deve-se a vários factores: 

 

1) nos contextos romanos, os arqueólogos tem geralmente meios eficazes de datar 

contextos através de objectos, sobretudo cerâmicos, que permitem, por vezes, precisões 

geracionais ou de década;  

2) a ideia de que, para determinados contextos mais recentes (medievais e modernos), os 

intervalos de tempo obtidos pela aplicação do método não são de todo apropriados; em 

parte, esta postura está relacionada com o desconhecimento do funcionamento do 

método, das suas limitações e das suas potencialidades;  

3) desenvolvimento incipiente da investigação arqueológica dirigida para períodos como a 

Alta Idade Média; 

4) falta de apoios financeiros para a realização de projectos de investigação. 

 

 Foram, todavia já efectuadas várias datações nos últimos anos em contextos urbanos 

como, por exemplo, Silves (Gomes, 2001) ou Conímbriga (Man, Martins e Soares, 2010). Mais 

recentemente, realizaram-se também em âmbitos rurais (Silva e Ribeiro, 1999 e 2006-2007), mas 

foi sobretudo em contextos funerários que mais datações se obtiveram. A título de exemplo, 

podem-se mencionar as datações das necrópoles de Talaíde (Cardoso e Cardoso, 1995), Chico 

Roupa (Soares, Santos e Umbelino, 1997), Casal de S. Brás (Encarnação e Duarte, 2000), S. Pedro 
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de Marialva (Cunha, Umbelino e Tavares, 2001), S. Bartolomeu (Gomes e Gomes, 2006) ou Alter 

do Chão (António e Reis, 2009b), entre outras (Tente, no prelo). O uso de datações de 

radiocarbono em Conímbriga, efectuadas no âmbito dos trabalhos de A. de Man, têm 

revolucionado a visão sobre a ocupação pós-romana deste sítio emblemático da arqueologia 

portuguesa, o que mostra como uma boa aplicação do método do radiocarbono em contextos 

arqueológicos seguros potencializa e aprofunda o conhecimento sobre períodos históricos, neste 

caso, a Alta Idade Média.  

 O panorama nacional é todavia muito diferente do resto da Europa ocidental, 

nomeadamente da vizinha Espanha mas sobretudo da Inglaterra, onde se têm usado 

massivamente datações de radiocarbono em contextos arqueológicos de época histórica. Está-

se ainda longe de uma “crisis de crecimiento”, tal como a que J.A. Quirós Castillo (2009g) refere 

para o caso espanhol, mas partilham-se alguns dos mesmos problemas relativos à aplicação do 

método e à sua interpretação.  

 O presente projecto recorreu à realização de datações por radiocarbono para assim 

atingir um dos objectivos no estudo da Alta Idade Média do Alto Mondego que era o de 

estabelecer um quadro crono-tipológico para os sítios e cultura material associada. À 

semelhança do que ocorre em outras áreas europeias, carece-se de conhecimento suficiente 

para que se possa facilmente atribuir cronologias a materiais e sítios. Como é sabido, trata-se 

de um período de tempo em que os fósseis-directores são inexistentes ou têm apenas 

significado a nível regional ou mesmo local. Neste panorama, os paralelos directos, tão usados 

em arqueologia para datar objectos (e, consequentemente, contextos), não funcionam e só a 

cronologia relativa de um contexto arqueológico ou a utilização da datação por radiocarbono 

fornecem as bases para construir de forma sólida este conhecimento a escalas locais e 

regionais.  

 Na selecção das amostras a datar foram consideradas algumas regras básicas, que se 

podem elencar do seguinte modo: 

 

1. em cada sítio arqueológico procurou-se datar, sempre que se reuniam condições para tal, 

mais do que um único contexto particular; esta opção teve como objectivo a 

determinação de contemporaneidades entre estruturas e/ou sectores e, 

consequentemente, a definição de distintas fases de ocupação eventualmente existentes; 

2. foram consideradas apenas amostras provenientes de contextos arqueológicos 

aparentemente bem conservados e cuja interpretação não deixava dúvidas; assim, 
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seleccionaram-se contextos concretos e bem definidos, como lareiras, níveis de 

incêndio/abandono, ou sepulturas; 

3. as amostras nunca foram para datação sem determinação prévia da sua espécie, o que se 

aplicou principalmente aos macrorrestos vegetais, uma vez que os ossos datados eram 

invariavelmente humanos; 

4. escolha de amostras de espécies de vida curta tais como sementes, cortiça e arbustos 

(giestas e urzes), para datação pela técnica de acelerador de partículas (AMS); evitou-se, 

portanto, a datação de árvores cujos ciclos de vida podem atingir vários centenas de anos, 

como são o caso dos carvalhos ou castanheiros, as árvores mais abundantes do registo 

arqueológico estudado — apenas numa situação (sítio da Soida) se procedeu à datação de 

uma amostra de árvore, mas tal consistiu num exercício metodológico em que se quis 

obter uma datação para uma prancha em madeira e compará-la com a dos carvões de vida 

curta recuperados da lareira que lhe estava associada; 

5. por princípio, apenas se dataram amostras singulares, evitando-se agregados, 

procedimento que foi impossível levar a efeito apenas numa situação (sítio do Penedo dos 

Mouros), por falta de matéria orgânica suficiente para o uso da técnica convencional — 

porém, neste caso, tratava-se de sementes da mesma espécie provenientes da mesma 

unidade estratigráfica, ou seja, com um grau elevado de probabilidade de formarem um 

conjunto coevo. 

 

 As análises de radiocarbono foram obtidas em dois laboratórios distintos: no da 

Universidade de Waikato (Nova Zelândia) e do Instituto Tecnológico e Nuclear (Sacavém, 

Portugal), os quais recorreram a curvas de calibração diferentes. Deste modo, para se conseguir a 

comparação entre as datas, optou-se por uniformizar a calibração, assim como os 

correspondentes gráficos, fazendo uso unicamente da Version 3.10 do software OxCal (Bronk-

Ramsey, 1995, 2001, 2005), baseado na curva de calibração INTCAL04 (Reimer et al., 2005). A 

curva de calibração INTCAL09 (Reimer et al., 2009), recentemente publicada, não foi utilizada 

porque as datações haviam já sido calibradas e as diferenças nos respectivos resultados, para o 

período que nos importa, são negligenciáveis.  

 A apresentação de resultados segue as recomendações efectuadas por A. Monge Soares 

em 1996 no artigo que então publicou na revista Al-Madan sobre a utilização do método. Assim, 

as datações são acompanhadas da identificação do contexto e da natureza da amostra datada, 

bem como o código de laboratório. Nos subcapítulos referentes aos sítios arqueológicos, para os 
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quais foram obtidas datações por radiocarbono, são apresentados os respectivos resultados; a 

análise conjunta das diversas datações presentemente existentes para o período — todas elas, 

note-se, obtidas pela signatária no quadro dos projectos de investigação que dirigiu ou codirigiu 

na região — é levada a cabo no capítulo V a propósito da discussão das questões relacionadas 

com a evolução das estratégias de povoamento.  
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Quadro II.1 
Amostras de cerâmicas cuja pasta foi  analisada 
 
Proveniência Ref. amostra Peça/fragmento 

correspondente 
Técnica, forma ou 
características 

Monte Aljão AJ01 Peça 1 TR, jarra  
AJ02 Peça 2 TR, pote 
AJ03 Peça 3 TR, pote 
AJ04 Dolium epigrafado  

 
Penedo dos Mouros PM01 Peça 1 Alguidar 

PM02 Peça 3 Forma indeterminada 
PM03 Peça 5 Forma indeterminada 
PM04 Peça 12 Forma indeterminada 
PM05 Peça 15 Forma indeterminada 
PM08 Frag. 41  
PM09 Frag. 79 Base em disco 
PM11 Frag.93 Bojo c/ cordão 
PM12 Frag. 94 Bojo canelado 
PM13 Frag. s/nº Bojo de pasta bege 
PM14 Frag. 391 Bojo c/linhas incisas 
PM15 Frag. 322 Bojo c/cordão 

 
S. Gens SG01 Frag. 333 Base em disco dec. 

SG02 Peça 10 Alguidar 
SG03 Peça 30 Alguidar 
SG04 Peça 14 Pote / panela 
SG05 Peça 28 Troncocónico 
SG06 Frags. 9/11/28 Bojo de coloração bege 
SG07 Peça 12 Forma indeterminada 
SG08 Peça 31 Pote / panela 
SG09 Peça 39 Taça tardorromana 
SG10 Peça 32 Alguidar 

 
Soida SO03 Peça 3 Alguidar 

SO07 Peça 7 Forma indeterminada 
SO11 Peça 11 Jarro 
SO12 Peça 12 Pote / panela 
SO24 Peça 25 Pote/panela com linha incisa 
SO27 Peça 28 Forma indeterminada 
SO28 Frag. 151 Base em disco 
SO35 Peça 18 Pote / panela 
SO45 Frag. 319 Base em disco 
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Quadro II.2 - Amostras de referência da envolvente geológica dos sítios 
Proveniência Ref. amostra Descrição 

Soida sSO1 Rocha recolhida no fundo da cabana do sector II 
sSO2 Feldspatos recolhido no fundo da cabana do sector II 
sSO3a Rocha da envolvente do povoado 
sSO3b Rocha da envolvente do povoado 
sSO3c Rocha da envolvente do povoado 
sSO4 Saprolita recolhido no acesso ao povoado 

 
Castro de Santiago aSA1 Rocha recolhida na entrada do povoado 

sSA2 Gravilha felspática de entrada do povoado 
sSA3 Sedimento argiloso recolhido em lagoa próxima do povoado 

 
S. Gens sSG Sedimento recolhido na escavação sector 10 

 
Barreiros do Mondego 
(próximo de C. da Beira) 

sBA1 Terra argilosa do barreiro 1 

sBA2 Argila do barreiro 2 
 

Penedo dos Mouros 
 

sPM1 Rocha recolhida na base do tor central 
sPM2 Fragmento de granito alterado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  

O Território 
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 III. 1- O Espaço 

 

 O território do Alto Mondego é um espaço relativamente circunscrito, fortemente 

marcado pela presença daquele rio e pela Serra da Estrela, onde nasce. Estes dois elementos 

geográficos marcam indelevelmente a paisagem, dividindo-a entre um espaço serrano e uma 

área de altitudes mais modestas que lhe está anexa.  

 Não obstante funcionar como um obstáculo dificilmente transponível, marcado não só 

pelo seu relevo, mas igualmente pelo seu clima muito rigoroso em determinadas fases do ano, 

a Serra da Estrela apresenta, porém, algumas permeabilidades permitidas pelas várias portelas e 

corredores que a atravessam transversalmente. Aqui, os vales dos rios assumiram um papel 

preponderante na circulação das populações, por permitirem a penetração nestas áreas 

montanhosas e a circulação entre os dois lados da serra A geografia deste sector da Beira 

Interior encontra-se também marcada pela existência de uma larga passagem, entre a Serra das 

Mesas e da Estrela. Efectivamente entre o sopé da Serra da Estrela e a Serra do Caramulo, 

desenvolve-se uma ampla superfície de aplanamento, inclinada para Sudoeste. Esta superfície, 

bem identificável, denominada como "Plataforma da Beira Alta" ou "Plataforma do Mondego" 

(Ferreira, 1978), permite, ainda hoje, uma circulação fácil entre o Norte e Sul (Lautensach, 

1998, p.12) e foi uma das importantes “portas” da História portuguesa. Esta é a passagem 

obrigatória para quem se desloca do interior da Meseta para o litoral ocidental, dando acesso 

directo a Viseu e Coimbra. 

 

 III.1.1 - A Geomorfologia 

 A Serra da Estrela faz parte do sistema de montanhas que atravessa a Península Ibérica 

de Nordeste para Sudoeste, que se inicia a Leste com a Serra de Guadarrama (Figura III.1). É, 

assim, um prolongamento da Cordilheira Central que separa as Mesetas do Douro e do Tejo e 

Castela Velha de Castela Nova (Daveau e Ribeiro, 1978, p. 263). Ainda que relativamente 

isolada, surge como a parte mais oriental e mais elevada de um alinhamento montanhoso que 

se estende 115 km para Sul da região da Guarda e que termina com o maciço da Lousã, onde 

se dá o contacto do maciço montanhoso com as colinas suaves de calcário da bordadura 

sedimentar atlântica (Daveau, 1969, p.36). A maior altitude regista-se no Planalto da Torre 

(1993 m), a partir daí diminui gradualmente até à região da Guarda, numa sucessão de 

planaltos em degraus alinhados com o curso superior do Mondego, onde atinge os 900 m de 

altitude. É do lado Sudoeste que se encontram as maiores e mais abruptas diferenciações 



 

 

32 
 

altimétricas. Para Sudoeste da Torre, o alto planalto apresenta altitudes não inferiores a 1400 

m, encontrando-se drenado pela rede do Alva e conservando traços de uma glaciação do 

Pleistocénico superior. A Sudeste, a serra caracteriza-se pelo bloco elevado e compacto das 

Penhas da Saúde, que se encontra isolado do planalto do alto da serra pelo vale do Alto Zêzere 

(Daveau, 1969, p.40). 

 O relevo da serra está ainda profundamente marcado por uma série de falhas tectónicas. 

Uma das falhas que Suzanne Daveau (1969, p. 49) distingue de todas as outras é a que se 

desenvolve, entre Unhais e Manteigas, ao longo dos vales da Ribeira de Alforfa e do Alto 

Zêzere. Este profundo entalhe, retocado pela glaciação, divide a montanha em dois. A Norte 

de Manteigas, esta falha passa junto do alto de S. Lourenço/ Corredor dos Moiros e, em 

seguida, atravessa obliquamente o Alto vale do Mondego, onde se divide em dois ramos: a 

mais ocidental passa junto a Folgosinho; a mais oriental dirige-se para Norte de Jejua e 

atravessa o Mondego já junto a Celorico (Figura III.2).  

 A topografia da serra deve-se, assim, a deslocações tectónicas e aos profundos entalhes 

dos rios. “Isto significa que, na formação das linhas gerais do relevo da Serra da Estrela, houve 

uma interacção permanente entre a tectónica e a erosão fluvial” (Ferreira e Vieira, 1999, p. 25).  

 As duas vertentes principais da Serra da Estrela são muito diferentes. A encosta 

Noroeste, que domina o grande corredor da Beira Alta, apresenta-se com uma vigorosa 

muralha montanhosa atravessada por numerosos pequenos cursos de água, que descem a serra 

para desaguarem no médio Mondego. Esta vertente, notavelmente rectilínea, apresenta 

inclinações moderadas, na ordem dos 11 a 17º. Contrariamente, a encosta Sudeste é um bloco 

montanhoso abrupto, esventrado pelos vales profundos da Bacia do Zêzere, que domina a 

depressão da Cova da Beira. (Daveau, 1969, p.40).  

 A uma escala menor observam-se igualmente variadas morfologias erosivas que resultam 

do processo diferenciado de erosão dos xistos e granitos e que se encontram bem descritas por 

N. Ferreira e G. Vieira (1999, p. 25-29). No que às superfícies de granito diz respeito, a sua 

textura granular e a sua composição minerológica diversa são responsáveis pela fácil 

desagregação da rocha, contrariamente ao xisto, que é mais resistente à alteração química. A 

desagregação do granito dá-se por alteração química dos feldspatos calco-sódicos que 

transforma a rocha sã em areão. A existência de diaclases no granito e igualmente responsável 

pela penetração da água na rocha profunda, provocando a sua desagregação. O factor humano 

contribui igualmente para processo da alteração do granito. Efectivamente a destruição do 

coberto vegetal tem levado à exposição erosiva, diminuindo os mantos de alteração e fazendo 
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aflorar a superfície basal de alteração. Desta forma os terrenos com melhor aptidão agrícola e 

mais profundos concentram-se fundamentalmente nas áreas baixas, no sopé dos montes e nos 

vales. Na montanha o granito está exposto e os solos são quase inexistentes ou muito pouco 

espessos.  

 Segundo aqueles autores a peculiar degradação e erosão do granito modelou várias 

formas, os denominados “castelos de rochas”, que são um dos marcos paisagísticos deste 

território. Um dos mais característicos é o tor, que resulta num primeiro momento da alteração 

química e numa segunda fase da erosão do manto de desagregação originário dessa mesma 

alteração, fazendo com que fiquem expostos os blocos de rocha, acumulados in situ. Alguns 

destes blocos graníticos expostos à erosão tiveram uma utilização antrópica, sendo utilizados 

em diversas épocas, nuns casos como abrigos naturais; noutros, o imponente tamanho dos 

blocos e a implantação na paisagem, possibilitou a sua integração em estruturas de tipo 

defensivo, como ocorreu no sítio do Penedo dos Mouros (Gouveia). As bolas e os caos de 

bolas de granito são normalmente originários da destruição de tors e, tendencialmente, 

acumulam-se na base das vertentes. Em alguns casos estes caos de bolas tiveram igualmente 

utilizações antrópicas, tal como ocorre no conhecido caso do abrigo do Buraco da Moura de 

São Romão (Seia).  

  

 III.1.2 - A Geologia 

 A geologia encontra-se caracterizada por N. Ferreira e G. Vieira (1999, p. 11-18). Esta é 

dominada pela ocorrência de rochas graníticas com intrusões de rochas do complexo xisto-

grauváquico (figura III.3). Os depósitos sedimentares são bastante limitados em dimensão e 

correspondem a três grupos de formação: os aluviões, os depósitos glaciários e os depósitos 

arcósico-argilosos. Os aluviões são depósitos actuais que se localizam ao longo dos vales e que, 

na generalidade, tem reduzidas espessuras. Não obstante, foram sempre áreas preferenciais 

para as práticas agrícolas, tal como é o caso do Vale do Mondego entre a Ribeira do Caldeirão 

e a Bacia de Celorico (Figura III.2). Os depósitos glaciários localizam-se nas áreas ocupadas 

pelo glaciar ocorrido há 20 000 anos, e caracterizam-se pela heterogeneidade do tamanho dos 

blocos transportados pelo gelo. Os depósitos arcósico-argilosos são formados anteriormente à 

elevação das falhas responsáveis pela elevação da serra, e caracterizam-se por terem 

fundamentalmente uma composição arcósica disposta, por vezes, de forma lenticular, e que 

podem intercalar com depósitos argilosos e leitos de seixos rolados ou semi-rolados. Estas 

formações são fundamentais para a obtenção de argilas para utilização humana.   
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  No sector Sudoeste da serra, na área compreendida entre os Verdelhos e Videmonte, 

existe uma grande mancha de rochas pertencentes ao denominado complexo xisto-

grauváquico, na qual se alternam xistos e grauvaques que se organizam em formações 

diferenciadas: a Formação de Malpica do Tejo; a Formação do Rosmaninhal e o Complexo 

Gnaisse Migmatítico No que à área de estudo diz respeito, encontra-se a Formação do 

Rosmaninhal, que se caracteriza essencialmente pela presença do xisto com ocasionais registos 

de grauvaques; na área de Folgosinho, contacta com os granitos. O Complexo Gnaisse 

Migmatítico ocupa igualmente uma área próxima de Folgosinho, estendendo-se pela encosta 

Norte até ao planalto de Videmonte. Esta formação corresponde a uma transição entre xistos e 

granitos e normalmente ocorrem rochas de difícil identificação.  

 No que concerne aos granitos, eles ocupam a larga maioria da área de estudo, ocorrendo 

diversas formações diferenciadas na sua composição mineralógica, granulometria e textura, que 

importa caracterizar. Na área de Celorico da Beira, o granito caracteriza-se por ter uma cor 

cinzenta, ser composto por duas micas (moscovite e biotite), ter cristais que se destacam da 

base (porfiróide), e apresentar uma granulometria homogénea e de dimensão média. 

Normalmente, a sua desagregação constrói tors e amontoados de bolas. O Granito da Covilhã 

ocorre no espaço entre Vila Cortês da Serra, Salgueirais e Lageosa do Mondego (Figura III.2), 

e distingue-se dos demais granitos por possuir na sua matriz mega-cristais de feldspatos. Na 

área entre Seia e Gouveia (Figura III.2), e junto à cidade da Guarda, encontra-se o denominado 

Granito de Seia, cujas principais características são a presença de grandes cristais brancos 

(feldspatos potássicos), juntamente com as biotites e as moscovites na sua composição. Integra 

igualmente cristais de quartzo de aspecto vítreo, e quando desagregado, dá origem a saibros 

grosseiros. As paisagens que a sua desagregação dá origem estão marcadas pelos caos de 

blocos que geralmente se acumulam nos sopés das vertentes. Entre as povoações do Freixo da 

Serra, Linhares e Mizarela (Figura III.2), localiza-se uma formação distinta das demais e que se 

denomina de Granito da Mizarela. Este apresenta igualmente uma coloração cinzenta mas 

possui um grão médio, integrando cristais de feldspato potássico com uma orientação bem 

definida. É sobre este granito que o Castelo de Linhares foi construído. O Granito da 

Mesquitela pode ser observado na área da povoação que lhe dá o nome e entre esta e Cortiçô 

da Serra e Fornos de Algodres e entre os Galhardos, a Sul de Folgosinho, e a aldeia de 

Videmonte (Figura III.2), junto ao Cabeço do Meio. Trata-se de uma formação de duas micas 

de grão médio. A sua desagregação dá origem a formas particulares que recordam formas 
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antropomórficas, como a rocha da Cabeça do Faraó, localizada junto à estrada que liga 

Folgosinho a Videmonte.  

 

 III.1.3 - A hidrografia e hidromorfologia 

 O Rio Mondego marca toda a rede hidrográfica da região, em particular da vertente 

Noroeste da Serra da Estrela. O Mondego nasce no interior da serra numa direcção 

Sudoeste/Nordeste, para inflectir na bacia de Celorico para Nordeste/Sudoeste, percorrendo 

todo o espaço central português em direcção a Coimbra e daí até ao mar, onde desagua na 

Figueira da Foz. No seu curso superior, o Mondego encontra-se limitado a Sul pela bacia 

hidrográfica do Rio Tejo, através de um dos seus principais afluentes portugueses, o Rio 

Zêzere, que nasce a poucos quilómetros da nascente do Mondego. A Norte, o Alto Mondego 

encontra-se limitado pela bacia hidrográfica do Douro, bem como a Este, onde confina com o 

Rio Côa, sendo aqui a bacia hidrográfica do Mondego relativamente reduzida. 

 Na área de estudo, o percurso do rio define dois sectores claramente distintos: a bacia de 

Celorico e o troço a montante desta. O primeiro grande desnível no curso do Mondego ocorre 

a três quilómetros da sua nascente; em seguida, o leito do rio regulariza-se ao longo de trinta 

quilómetros, para depois desenhar um grande desnível de forma convexa, que o dirige, em 

cerca de uma dezena de quilómetros, para a Bacia de Celorico. Depois da apertada curva na 

área de Celorico, o Mondego corre paralelo ao sopé da montanha, seguindo o rumo das falhas 

marginais da Cordilheira Central. A inserção do Mondego na Bacia de Celorico efectua-se 

através de vales, precocemente regularizados, onde a erosão linear alcançou rapidamente o 

nível de base e onde a erosão lateral foi também favorecida. Contudo, estas formas não se 

estendem a jusante, onde o rio passa encaixado numa plataforma mais elevada do que o fundo 

da bacia, sem que haja espaço para as rechãs que o poderiam prolongar (Ribeiro, 1998, p.190) e 

que sejam apelativas ao desenvolvimento de práticas agrícolas e, consequentemente, focos de 

povoamento. 

 Deduz-se, pela análise geomorfológica, que após a actuação dos processos de 

aplanamento que deram origem à plataforma do Mondego, esta foi sujeita a sedimentação (que 

originou os cobertos arcósico-argilosos) e, sucessivamente, a um entalhe da rede hidrográfica e 

erosão relacionada com o embutimento dos vales. A evidência morfológica observada sugere 

que o processo de encaixe não terá sido contínuo, mas que terá agido em fases sucessivas, tal 

como se infere pela existência de vários patamares ao longo das vertentes da Ribeira do Boco 

(Angelucci, Tente e Martins, 2004, p. 473 e 475), subsidiária da Ribeira de Gouveia.  
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 A vertente Noroeste da serra é ainda percorrida por inúmeros cursos de água, 

alimentados pelas reservas hídricas das acumulações de neve nas áreas superiores, mais ou 

menos paralelos entre si, que descem a serra em direcção ao Mondego: a Ribeira de Quessere, 

a Ribeira do Caldeirão, a Ribeira de Prados, a Ribeira de Mesquitela, a Ribeira de Gouveia, o 

Rio Torto e a Ribeira de Girabolhos. 

 

 III.1.4 - O Clima 

 O clima é um dos grandes factores que marcam também a paisagem da Serra. A relativa 

proximidade com o Oceano Atlântico e a ausência de barreiras intermédias, a vizinhança das 

latitudes caracteristicamente mediterrâneas, bem como a sua considerável altitude e relevo 

acidentado, conferem-lhe uma grande diversidade climática. (Duarte e Alves, 1989, p.1) A 

altitude associada à grande massa rochosa do Maciço Central são factores que fazem da serra 

uma barreira de condensação das massas de ar húmido de origem atlântica, criando dessa 

forma um marcado gradiente vertical de temperatura (Pena e Cabral, 1989, p.3). A sua vertente 

Noroeste é mais chuvosa e húmida (Pina, 1998, p.14), por estar mais exposta aos ventos 

marítimos. 

 No que respeita ao período alto medieval e em termos mais genéricos, conhecem-se 

algumas alterações importantes do clima que terão naturalmente influenciado os modos de 

vida e as práticas económicas no período em causa. Após um período de temperaturas mais 

quentes conhecido como “Roman Warm Period” (Gil Gárcia et al., 2007) a Europa parece ter 

conhecido a partir do século III uma fase de clima mais frio, com particular incidência no 

século VI, a que se sucedeu novamente um período de temperaturas mais quentes. Ainda que 

não seja fácil de determinar a cronologia precisa do “Medieval Warm Period“ (Hunt, 2006) é 

consensual considerar que entre os séculos X e XIII parte do planeta, em que se inclui a 

Europa, experimentou um clima mais quente do que actual. Ainda que as temperaturas médias 

variem de região para região é provável que o aumento seja superior a 1ºC acima da 

temperatura média actual, estando documentado para o Canadá uma média superior a 1,6ºC 

(Fairbridge, 2005). Esse aumento terá implicado uma redução das áreas cobertas de gelo na 

Europa do Norte nas montanhas europeias e uma melhoria das condições para a prática da 

agricultura (melhores anos agrícolas) bem como possibilitou a expansão dos campos cultivados 

para áreas que anteriormente não reuniam condições para estas actividades económicas, como 

sejam as terras mais frias do Norte da Europa. Este período climatérico tem vindo a ser 

relacionado com alguns episódicos históricos europeus como a expansão dos Vikings no 
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Atlântico Norte e a colonização da Islândia, o cultivo de vinhas nas terras acima da latitude dos 

53º Norte e o crescimento populacional europeu. 

 Para a Península Ibérica ainda não há muitos dados disponíveis que documentem 

regionalmente este fenómeno. No entanto, estão já registadas algumas diferenças regionais 

perante o mesmo fenómeno de aumento da temperatura em tempos medievais. Por exemplo, 

enquanto na zona da Mancha (Las Tablas de Daimiel) se documentou um clima mais quente e 

húmido para o período entre 900 e 1400 d. C. (Gil Gárcia et Al., 2007), nos Pré-Pirenéus 

peninsulares recolheu-se evidência para uma clima mais quente e árido entre 1150 e 1300 d. C. 

(Morellón et al., 2009). É por isso difícil extrapolar os dados de outras regiões para o alto 

Mondego, todavia, é de esperar que um clima mais quente tivesse como consequência a 

existência de Invernos mais curtos e uma diminuição significativa da queda de neve na região, 

o que poderia ter possibilitado uma utilização mais intensiva dos planaltos serranos.    

 

 III.1.5 - O Coberto Vegetal 

  Face à altitude, e consequentemente devido ao clima, a vegetação da montanha divide-

se, genericamente, em três andares descritos por A. Pinto da Silva e A. N. Teles (1989 e 1999): 

o andar basal (até cerca dos 800-900 m), de acentuada influência mediterrânea; o andar 

intermédio (dos 800/900 m aos 1300/1600 m) que corresponde ao domínio do carvalho 

negral; e o andar superior (acima de 1300/ 1600 m) onde domina o zimbro.   

 O primeiro andar, basal, é o que está mais sujeito à antropização da paisagem, sendo de 

destacar os olivais, vinhas, pastos e milheirais, além de povoamentos de pinheiro-bravo. Em 

consequência a vegetação natural é praticamente inexistente, ainda que se registe no Vale do 

Zêzere e junto a Loriga resíduos do coberto vegetal não antrópico, composto essencialmente 

por azinheiras e azereiros (Silva e Teles, 1999, p. 20). 

  No segundo andar, ou andar intermédio, os desbastes, os fogos e a pastorícia estão na 

origem da acentuada regressão dos carvalhais. Actualmente, este andar ainda está marcado 

pelas searas de centeio e por alguns pastos. Todavia, a vegetação natural que o caracteriza são 

os carvalhos e alguns castanheiros. A desflorestação deu origem ao crescimento de vastos 

pastos naturais constituídos essencialmente por giestais, urgeirais e piornais (Idem, p. 30). 

 No andar superior, é de supor que o pinheiro-silvestre, o vidoeiro e o teixo tenham 

ocupado os patamares mais elevados da serra após o recuo do glaciar würmiano. Contudo, 

como resultado duma desflorestação intensa, o topo da serra encontra-se actualmente 

desprovida de vegetação arborescente. Em substituição, grandes áreas do andar superior foram 
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ocupadas por zimbrais, cervunais e arrelvados constituídos por diversas espécies e que 

resultam da degradação dos cervunais face ao pastoreio.  

 Os estudos polínicos realizados na Serra da Estrela dão-nos uma ideia da evolução do 

coberto vegetal e do clima desta montanha. O estudo de Knaap e Leeunwen (1999) no Charco 

da Candieira, localizado na parte central da serra, a cerca 1400 m de altitude, e o estudo de 

Janssen e Woldringh (1981), no lado setentrional da Lagoa Comprida (1600 m de altitude), 

mostram que durante a Alta Idade Média o processo de desflorestação era já muito intenso 

comprovando, assim, que mesmo o topo da serra era, nessa época, uma zona economicamente 

activa (Knaap e Leeunwen, 1995). 

 O estudo de Knaap e Leeunwen (1995, p. 201-202) regista, entre 1270 a.C. e 1005 d.C., 

uma desflorestação em larga escala. Todavia, nesta fase a floresta ainda conseguia regenerar-se, 

pelo que a sequência de pólenes evidencia fases de desflorestação e fases de estabilidade do 

coberto natural, intercaladas entre si. O período que sucede a este, com cronologias que 

remontam ao ano 1000, caracteriza-se por uma forte pressão antrópica que provoca o 

desaparecimento da floresta e, consequentemente, a erosão dos solos orgânicos. Os factores de 

pressão antrópica estão bem identificados: os incêndios/queimadas, a pastorícia/formação de 

pastos e a agricultura e as plantações em larga escala de pinheiro. A consequência terá sido o 

desaparecimento irreversível da floresta de carvalho-negral e a sua substituição, em termos de 

vegetação natural, pelo urzal. Porém, a partir do século XIV, o urgal é substituído no andar 

intermédio por comunidades vegetais mais rasteiras reflectindo o avanço da pressão antrópica 

sobre a vegetação natural deste andar. 

 As conclusões são muito semelhantes no estudo de Janssen e Woldringh (1981, p. 305-

306. No seu estudo detectam entre cerca de 940 e 1060 d.C. um aumento de pólenes 

relacionados com o cultivo de cereais acompanhado da diminuição de pólenes de flora 

arvense, tais como os carvalhos, vidoeiros e salgueiros (1981, p.305-306). Tal evidência mostra, 

uma vez mais, que é a partir da segunda metade do século X que a serra é mais intensamente 

explorada em termos agro-pastoris, implicando essa pressão a irremediável degradação do 

coberto original. 

 Sintomático a este respeito, e concordante com os dados obtidos nos patamares 

superiores da serra, é o nível carbonoso identificado em corte no terraço da praia fluvial da 

Penascosa, na margem direita do Rio Côa, que foi datado de 890-1180 cal AD (Sac-1322: 

1000±60 BP). De acordo com o autor (Meireles, 1997, p. 45), a sua formação dever-se-á à 

exploração agro-pastoril da região envolvente que teria resultado em processos erosivos das 
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vertentes. Este dado singular parece com efeito documentar, numa área mais a Norte, uma 

situação à referida para a Serra da Estrela. Pode, aliás, aventar-se a hipótese de que se trata 

exactamente do mesmo fenómeno histórico: a utilização, por parte das mesmas comunidades 

pastoris, de pastos de Inverno no Douro e de pastos de Verão na Serra da Estrela, no quadro 

de estratégias transumantes como as que ainda se praticavam no século XX nestas regiões. É, 

portanto, fundamental levar a cabo projectos de investigação paleoambiental sistemáticos, 

alargados a este e a outros vales das bacias do Mondego e do Douro, que permitam aferir esta 

hipótese. 

 

 III.2 - No tempo 

 

 III.2.1 - Linhas de evolução histórica do Alto Mondego entre os séculos V e XII e 

seu enquadramento no contexto da História peninsular 

A progressiva desagregação do modo de vida tipicamente romano ter-se-á iniciado com a 

denominada crise do século III. Nas cidades, as elites já não investem nos equipamentos urbanos 

e actividades caracteristicamente citadinas como até então o faziam, preferindo, em alguns casos, 

canalizar os seus recursos para o engrandecimento das suas propriedades rurais, através de 

fenómenos de concentração fundiária e remodelações luxuosas dos respectivos edificados dessas 

mesmas propriedades. Este fenómeno que tem o seu ponto mais alto no século IV, marca 

efectivamente a alteração das funções da cidade e terá motivado deslocações de população 

citadina em busca de trabalho nas grandes propriedades agrárias.  

As notícias dos ataques dos povos ditos bárbaros impõe ao Império, ainda durante o 

século III, uma remodelação dos sistemas defensivos das cidades, erguendo-se muralhas em 

muitas destas, que normalmente abrangiam áreas menores que a própria cidade alto imperial. 

Efectivamente, no caso peninsular, a chegada dos povos germânicos concretiza-se a partir de 409. 

Esta alteração político-militar vem marcar uma alteração na administração e na defesa do Império 

e no modo de vida das populações. 

A cidade hispano-romana, que estava já em processo de decadência, vê crescer, durante 

esse século, o seu número de habitantes, já que as populações procuram aí a segurança que o 

espaço rural não providenciava. Em algumas áreas, assiste-se ao regresso a locais com maiores 

possibilidades de defesa, reocupando-se antigos castros, tal como se encontra bem documentado 

para as áreas do Douro, do Ebro, da Galiza e, em menor escala, do Minho. A alteração da 
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organização do povoamento que se vinha a desenhar provavelmente desde o século III (Vieira, 

2004, p.60) parece agudizar-se com a entrada destes povos na península. 

Estes séculos marcam igualmente a expansão da fé cristã e da consolidação das estruturas 

institucionais ligadas às igrejas cristãs, nomeadamente a implementação de uma rede de estruturas 

episcopais, que terão tendência a substituir a administração romana na gestão das cidades, tal 

como ocorreu de forma bem nítida na capital da Lusitânia entre os século V e VI.   

Após anos conturbados, marcados por lutas pelo poder entre os diversos povos bárbaros 

que entraram na Península Ibérica em 409, entre estes e o que restava do Império Romano na 

península sediado fundamentalmente na Tarraconense e, posteriormente, entre todos e os 

Visigodos, o extremo Ocidente da península conhece alguma estabilidade com a monarquia sueva 

(429-585). 

Apesar de serem um povo recentemente sedentarizado os Suevos perceberam que, para 

poderem controlar o território, teriam de possuir instrumentos administrativos eficazes. A 

implementação de uma rede administrativa e fiscal por parte da coroa sueva não foi fácil, e de 

facto nunca chegou a controlar a totalidade do território que teoricamente estaria sob a sua 

jurisdição. Tal dificuldade pode-se relacionar com contingentes populacionais limitados, mas 

principalmente, resulta do enraizamento das estruturas organizativas antigas, algumas ainda de 

raiz pré-romano. Destas dependeriam as elites hispano-romanas que, evidentemente, não estavam 

na disposição de perder o seu estatuto e suas regalias. Se atendermos ao Parrochiale Suevum (572-

579), verifica-se que a projecção geográfica dos topónimos aí mencionados incide 

fundamentalmente no eixo Tui-Braga-Porto, e seria neste eixo que “el ámbito de la administración 

pública era cuantitativa y cualitativamente mayor” (Díaz, 1998, p. 41). Fora deste espaço, quer a 

administração sueva, quer a igreja episcopal galega, teriam pouco grau de implantação, estando a 

administração e a religião entregue a privados. A esse propósito Pablo Díaz recorda referências 

nas fontes à existência de grandes proprietários “que vivían y actuaban con independencia de la 

monarquía sueva” (Idem, p. 42). 

No que respeita ao Alto Mondego, não há referências inequívocas para que alguns dos 

topónimos referidos neste documento sejam aqui localizados. As dioceses mais próximas deste 

espaço são as de Viseu e de Caliabria (Vila Nova de Foz Côa) que, no entanto, são demasiado 

distantes. Há, porém, a hipótese de duas das ecclesias mencionadas na dependência da diocese de 

Viseu se poderem localizar na área mais ocidental deste território. Trata-se das referências a 

Suberbeno, que pode corresponder a algum dos sítios arqueológicos tardo-antigos que se 

conhecem entre Seia e Gouveia (Tente, 2007, p. 56-57), e a Osania, que José Mattoso sugere 
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poder corresponder a Seia (1986/87, p. 13). Qualquer destas menções, a situar-se nas hipóteses 

avançadas, estariam já no Médio Mondego, ficando todo o espaço entre a Guarda e Gouveia fora 

dos círculos das estruturas religiosas e administrativas reconhecidas por aquele documento.  

  Após 585, com a unificação peninsular sob a coroa visigótica, parece ter existido uma 

tentativa de “desmilitarizar a paisagem” (Barroca, 1990/91, p. 91). Mantém-se a ruralização da 

sociedade e as cidades conservavam apenas as suas funções religiosas e civis, desaparecendo 

progressivamente a sua capacidade de administrar um território (Mattoso, 1992a). 

Apesar do panorama traçado, a Península Ibérica parece ter conhecido uma relativa 

estabilidade política, principalmente nos reinados de Leovigildo e Recáredo (568-601) e, depois, 

entre 642-672, durante os reinados de Recesvinto e Quindasvinto. Contudo, esta estabilidade era 

intercalada por períodos mais instáveis, marcados pelas lutas internas das elites visigodas pelo 

poder da coroa, por revoltas de camponeses e de grupos autonómicos, como ocorreu na Bética, 

no País Basco e na Galiza. Acresce ainda que se registam fomes e pestes, particularmente 

violentas em meados do século VI e no quarto quartel do século VII. Entre 612 e 711 estão no 

poder treze reis e será neste contexto de instabilidade política e de lutas internas pelo controle do 

poder que se dá a entrada dos muçulmanos em 711. Aliás, o sucesso da conquista da quase 

totalidade do território peninsular em quatro anos deve-se ao facto de a maioria da população e 

dos poderes locais viverem um descontentamento generalizado para com este poder monárquico 

falido e fraco. O território actualmente português é conquistado pessoalmente pelo governador 

de África e do Magreb - Musa Ibn Nusayr - e pelo seu filho Abd al-Aziz, entre 712 e 714.   

A ocupação muçulmana vem, enfim, alterar toda a organização suevo-visigótica do 

território. O vazio de poder já existente em determinadas regiões tende a agudizar-se, 

principalmente nos espaços da bacia hidrográfica do Douro e do Ebro. Aí, as populações tendem 

a encontrar soluções organizativas que passam necessariamente por uma reestruturação de cariz 

local. Todo o espaço existente entre o Douro e o Mondego é durante bastante tempo palco de 

incursões militares de parte a parte, principalmente a partir do momento em que a monarquia 

asturiana ataca estas regiões. Estas incursões criavam um grande clima de instabilidade para as 

populações que habitavam estes territórios. Para fazer frente a esta situação, as populações são 

obrigadas a criar mecanismos de auto-defesa, erigindo pontos de defesa passiva (como os castelos 

roqueiros), reocupando antigos castros, ou subindo para os pontos mais elevados das montanhas, 

onde o acesso era mais difícil.  

Durante o reinado de Ordonho I, o processo da conquista dos territórios sob poder 

muçulmano por parte da monarquia asturiana toma novo fôlego e assume uma nova motivação: a 
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de repovoar e reorganizar o território conquistado. Das simples razias e incursões, os cristãos 

assumem agora o objectivo de lançar as bases para uma verdadeira dominação territorial 

(Bonnassie, Guichard e Gerbert, 2001, p. 193). Para os sucessos militares de Afonso III 

contribuíram, também, a crise interna sentida no mundo muçulmano, sentida ao longo de toda a 

segunda metade da IX centúria. Nesse contexto, os cristãos conseguem apoderar-se do Porto 

(868), Chaves (872) e Coimbra (878), e estabilizam a fronteira com o Islão pela primeira vez na 

linha do Mondego. Após estas conquistas, todo este território é palco de uma reestruturação 

político-administrativa que tenta disciplinar este espaço que entretanto se tinha reorganizado 

espontaneamente (Mattoso, 1998, p.180). Em 914, o avanço para Sul da fronteira e a necessidade 

de controlar os territórios recentemente incorporados, leva a transferir a capital do reino para 

Leão. A administração é organizada em territoria e civitates. Os territoria eram grandes unidades 

territoriais que assentam grosso modo na antiga divisão diocesana (Barroca, 1990/91, p. 92) e as 

civitates eram divisões à frente das quais estaria um castelo controlado pelos condes ou por 

delegados do poder régio. Estas novas circunscrições, de tamanhos muito variados, não tinham 

apenas uma função administrativa, estava-lhes adstrita igualmente uma função militar relevante, 

que garantia a organização da defesa do território. No espaço do Alto Mondego vê-se assim 

emergir a civitas de Seia (Teixeira, 2002), que estaria integrada no territorium de Coimbra. O centro 

de poder desta civitas seria o castelo de Seia. Com os dados disponíveis é impossível identificar os 

limites geográficos desta circunscrição, contudo, é verosímil que alguma da área integrada neste 

estudo pudesse estar sob a jurisdição do castelo de Seia.  

As primeiras referências documentais à presença de elites ligadas ao poder real na região 

datam na segunda metade do século X e referem-se a áreas vizinhas do Alto Mondego, 

nomeadamente à bacia do Douro e à região de Viseu. São várias as menções documentais à 

presença das principais famílias condais nestes territórios, que conquistaram na sequência das 

presúrias de Afonso III. Esta nobreza, com ligações muito fortes à corte real, assumia por vezes 

“posturas de grande autonomia face à monarquia leonesa, quando não de revolta ou traição, que nos permitem 

afirmar a grande independência com que os presores e seus sucessores agiam face ao tão celebrado poder real” 

(Branco, 1993, p. 542). E tal posicionamento político justifica o protagonismo político que os 

espaços de Viseu e do Ribacôa terão durante o século X. É em Viseu que Bermudo Ordonez, 

após derrotado por seu irmão, se refugia acompanhado de vários condes que o apoiam no 

confronto com o rei asturiano. É em Viseu que é criado o futuro rei Ramiro II, o qual a tornará 

sua capital entre 926 e 930 quando é rei de Portucale). Provavelmente terá sido a partir desta cidade 



 

 

43 
 

que se organizou a defesa da região entre Távora e Côa, onde se inserem todos castelos 

mencionados no documento de D. Flâmula datado de 960 (Barroca, 2000, p.93-94).  

Segundo Manuel Real, a “concentração de castelos, na margem esquerda do curso superior do Douro 

português, teve a ver, em grande medida, com a instabilidade interna do próprio reino leonês e o papel que nisso 

desempenhou a cidade de Viseu, nos finais do século IX e ao longo da centúria imediata” (2005 p. 278-279). 

Os castelos referenciados devem ter sido mandados erguer pelos pais de D. Flâmula, Rodrigo 

Teodones e Leogúndia Dias, ambos herdeiros de presores de Afonso III. A este propósito 

relembre-se que D. Leogúndia era filha de Diogo Fernandez e Onega, casal a quem tinha sido 

confiada a educação do futuro rei Ramiro (Real, 2005, p. 277-278). No entanto, é de supor, tal 

como destaca Iñaki Martín Viso (2009b), que o exercício do poder condal nesta stremadura fosse 

pontual, e essa seria a explicação para que no documento de 960 o grau de precisão da 

informação sobre os domínios condais nesta região seja bem menor daquele que é dado para 

outras regiões onde esta mesma família condal teria os seus interesses. Apesar da proximidade 

com as regiões de Viseu e do Ribacôa, as influências deste poder não parecem fazer-se sentir no 

Alto Mondego, para o qual não existem quaisquer referências documentais nesta época. 

Após o controle político cristão de um século, os muçulmanos conseguem todavia 

reconquistar novamente toda a área entre a linha do Mondego e do Douro, feito apenas possível 

graças à reforma do exército muçulmano levado a cabo por al-Mansur. A fronteira recua e volta a 

fixar-se no vale do Douro, até meados do Século XI. Com efeito, apesar dos ataques 

muçulmanos terem atingido áreas bem a Norte do Douro, a linha de fronteira volta a estabelecer-

se neste rio. Todo o espaço então reconquistado é novamente palco de incursões cristãs mais ou 

menos violentas. O próprio rei asturo-leonês Afonso V acaba por morrer num cerco a Viseu em 

1028.  

 A ocupação muçulmana da região entre o Mondego e o Douro não deixou muitas 

marcas. É hoje possível reconhecer aí alguns topónimos que atestam a presença do linguarejar 

árabe nestas terras: Soida e Ramela no actual concelho da Guarda (Gomes, 1987, p. 21), Arrifana, 

Mangide e Falifa em Pinhel; Atafona e Falifa em Trancoso (Barroca, 2000. p. 218), Mesquitela em 

Celorico; Alfatima em Gouveia e Atalaia e Mourela em Celorico e Gouveia. Mas, como se verá, a 

estes topónimos não corresponde necessariamente a presença de populações de cultura islâmica. 

 Com o fraccionamento do Califado de Córdova após a morte de Hisham II, toda a antiga 

Lusitânia romana fica integrada no reino taifa de Badajoz. Esta situação seria temporária, já que 

as constantes lutas entre as várias taifas permitiram criar condições para a nova e definitiva 

conquista cristã dos territórios entre o Douro e o Mondego, empreendida por Fernando, o 
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Magno. O rei navarro-castelhano consegue assim apoderar-se de toda a linha que defendia a via 

colimbriana, conquistando, entre 1055 e 1057, Gouveia e Seia, Viseu, S. Martinho de Mouros e, 

finalmente, Coimbra em 1064. Aparentemente, nem todas as conquistas de Fernando, o Magno 

terão sido efectuadas pela força. Segundo a Crónica de Dom Rodrigo de Toledo, “o rei de Leão e 

Castela tomou Seia por meio de um acordo, segundo o qual os seus habitantes permanecem no lugar e se tornam 

súbditos, mediante pagamento de tributo” (Mattoso, 1986/87, p. 14-15). É por isso provável que os 

castelos que estariam integrados na civitas de Seia tivessem sido tomados da mesma forma.  

 É precisamente neste período que aparecem as primeiras referências documentais 

indirectas aos castelos de meia encosta, como Gouveia e Seia. Estes implantam-se em áreas 

estratégicas com bom controlo visual dos territórios envolventes, marcando simultaneamente a 

paisagem. A escolha da sua localização e a inter-visibilidade que patenteiam são evidência de uma 

estratégia defensiva de escala supra-local, atestando-se assim a presença e a acção de um poder 

mais centralizado, que tinha por objectivo a defesa de um território mais abrangente que a 

própria bacia do Alto Mondego. Não será por acaso que Fernando, o Magno terá conquistado 

esta rede de castelos mesmo antes de tomar Viseu. 

Após a integração dos territórios reconquistados na monarquia leonesa, as antigas civitates 

são substituídas progressivamente pelas Terras, marcando a ascensão dos poderosos locais e a 

decadência das antigas famílias condais. As Terras representam uma nova organização 

administrativa e militar de menor dimensão, capitaneadas por um castelo cabeça-de-terra, que 

organizava a defesa do seu território coadjuvado por outros castelos secundários e algumas 

atalaias. Alguns centros das antigas civitates conseguem emergir a cabeças-de-terra, mas outros 

entram em decadência e acabam por ser abandonados e integrados nos territórios das recentes 

Terras. A antiga civitas de Seia transforma-se na Terra de Seia (Merea e Girão, 1944). É possível que 

o espaço oriental desta Terra integrasse, pelo menos em parte, algum do território do Alto 

Mondego. Os limites da Terra de Seia (Merea e Girão, 1944) deveriam estar estabelecidos pela 

linha do Mondego a Norte e a Noroeste, fazendo este rio a separação entre Seia e as Terras de 

Zurara (Marques, 2001) e de Senhorim (Beirante, 1993, p. 270-271). Mais nebulosos são os 

limites a Oeste e desconhece-se a fronteira que esta Terra teria no século XI a Este, exactamente 

na área que abrange o Alto Mondego. Já a Sul a fronteira deveria estar estabelecida pela própria 

Serra da Estrela, que é aliás uma fronteira natural dificilmente transponível nesta zona. 

 Esta alteração na organização administrativa dos territórios recentemente reconquistados 

por Fernando, o Magno é contemporânea do processo de decadência das famílias condais e 

consequente emergência do poder dos infanções. Estes serão os novos actores do poder, que 
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progressivamente passam a assumir as funções judiciais, militares e fiscais nas Terras que agora 

controlam, exercendo esse poder directamente emanado do rei (Mattoso, 1985b, p. 244-245). 

Ainda que este processo seja melhor conhecido nas áreas mais litorais (Barroca, 2000, p. 219), é 

provável que a área mais interior do futuro território português não estivesse imune a este 

processo. 

Não obstante esta organização administrativa e militar emanada da coroa, a guerra privada 

continuou a ser praticada. É neste contexto que A. Borges Coelho menciona a seguinte 

disposição: “todo aquele que matar outro e puder fugir, regresse nove dias depois sem coima e acautele-se do seu 

inimigo” (Coelho, 1986). As populações serranas, a par da pecuária e principalmente da pastorícia, 

teriam na pilhagem uma outra fonte de rendimento. Os habitantes do Alto Mondego deveriam 

ser, à semelhança de tantos outros homens e mulheres destes tempos conturbados, pilhadores e 

pilhados. É sintomático que nos forais atribuídos por Fernando, o Magno na região duriense 

(Ansiães, Penela, Linhares, S. João da Pesqueira e Paredes), apesar de o roubo entre vizinhos ser 

severamente punido, o roubo no espaço exterior é considerado legal e constitui uma das receitas 

dos moradores e do próprio rei (através do quinto do saque): “os moradores são obrigados a ir em 

apelido (guerra) de mouros até poder e de cristãos até regressar no mesmo dia” (Coelho, 1986, p. 79).  

No saque as pessoas seriam um dos mais valiosos produtos. Essa prática era levada a 

cabo pelos próprios reis. Por exemplo, na conquista de Talavera, Fernando, o Magno terá feito 

cerca de sete mil cativos que distribuiu pelos seus soldados. Situação semelhante terá ocorrido, 

segundo Borges Coelho, com defensores de Seia e de Viseu quando este monarca se apodera dos 

seus castelos. O próprio D. Afonso Henriques, só depois da censura do prior de Santa Cruz, terá 

libertado mais de mil prisioneiros moçárabes pilhados numa razia (Coelho, 1986, p.31). 

No início do século XII, toda a linha estabelecida pelo Rio Mondego era considerada uma 

fronteira do condado de Portucale. Esta fronteira está bastante clara no foral que D. Henrique e 

D. Teresa outorgam a Tavares em 1114 (Anexo III documento 35), referindo explicitamente 

“regnantes in Portugal et in stemadura colimbria veseo et sena “(Apud Riley, 1991, p. 151). D. Henrique e 

principalmente D. Teresa, após a morte de seu marido, teriam “retomado uma preferência de antigos 

membros da família real leonesa que fizeram de Viseu o epicentro do seu poder” (Mattoso, 2007, p. 27). É 

por isso provável que tenha sido nessa cidade que o primeiro rei português tenha nascido em 

1109, já que, tal como aponta José Mattoso, os documentos por ela outorgados nesse mesmo ano 

referem a sua presença em Viseu. (Idem, p. 27)  

É precisamente no Alto Mondego que nos séculos XI e XII confluem os dois grandes 

sistemas de defesa da Beira: o da Beira Transmontana, que protegia a linha Leste do território, e o 
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que defendia a estrada colimbriana e que dava acesso a Coimbra e ao litoral (Riley, 1991, p. 152), 

que se materializava nos castelos da vertente Noroeste da Serra da Estrela. Apesar do avanço das 

conquistas cristãs para Sul, este território continuava a ser uma área de fronteira. Tal estatuto 

fronteiriço é reconhecido nos forais Gouveia, Folgosinho e Linhares, datados do final do século 

XII (ver Anexo III, documentos 2, 3 e 36), onde está previsto que 1/3 dos cavaleiros vilãos 

fossem em fossado, enquanto 2/3 ficariam para garantir da defesa das vilas. Tal como aponta M. 

Barroca, esta é uma característica comum aos forais dessa época atribuídos à região de entre o 

Douro e Valhelhas (2000, p.219), precisamente as vilas que estão na fronteira Leste do condado 

de Portucale. A Sul de Valhelhas, situada na vertente Sudeste da Serra da Estrela,  a disposição do 

foral inverte-se, passando a ir a fossado 2/3 dos cavaleiros vilãos, ficando 1/3 incumbidos da 

defesa da vila (Barroca, 2000, p. 219).    

A morte de Afonso VI de Leão e Castela abre caminho a novas lutas internas no reino 

cristão que irão opor vários grupos políticos ligados à família real por laços de parentesco ou de 

fidelidade. É a instabilidade política do reino leonês que cria as condições para o alastrar das 

pretensões independentistas da nobreza do Condado Portucalense. Esta nobreza que se opunha 

ao partido galego e às pretensões da família dos Trava, vê no filho do Conde D. Henrique e de 

D. Teresa, a possibilidade de independência face ao Reino da Galiza.  

Mas os primeiros anos do reino português foram difíceis e encontraram vários obstáculos 

militares por parte do reino vizinho, do qual se havia tornado independente. Com efeito, após a 

morte de Sancho III de Leão, Fernando II de Castela empreende novos ataques ao recente reino 

português. Por seu lado, D. Afonso Henriques disputava as suas pretensões na área do Ribacôa. 

Neste ambiente de disputa, Ciudad Rodrigo é provavelmente restaurada em 1161 por Fernando 

II para aí ser um ponto de apoio da sua autoridade nessa região (Mattoso, 1993, p. 87). No 

entanto, embora fossem constantes os confrontos com Fernando II, este parecia estar mais 

interessado em recuperar o reino de Castela e em defender-se dos ataques dos recém-chegados 

Almóadas, que entraram na Península Ibérica na sequência da revolta dos muridines contra a 

Dinastia dos Almorávidas (Coelho, 1989). Cidade Rodrigo chega mesmo a ser cercada em 1174 e 

várias posições são tomadas na via da prata (Mattoso, 1993, p. 89-91). Estes factores 

beneficiaram a consolidação da independência do antigo Condado de Portucale, bem como a 

expansão territorial do mesmo para Sul.  

 Ao primeiro rei português se devem mais de 30 Cartas de Foral e algumas confirmações. 

Adensou assim a malha concelhia protectora de Coimbra, atribuindo forais ao longo da via 

colimbriana, nomeadamente Seia (1136), Linhares (1169), Celorico (1157-69), precisamente os 
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castelos que haviam sido conquistados por Fernando, o Magno antes da tomada de Coimbra em 

1064. Na fronteira Leste optou pela mesma política e outorga Cartas de Foral a Trancoso, 

Moreira, Aguiar da Beira e Marialva. (Coelho et al., 1986, p. 575). Estes forais visavam, por um 

lado, garantir a fidelidade das populações nas áreas de fronteira e, por outro, reconheciam a 

existência de comunidades que se haviam mantido independentes em épocas em que a autoridade 

mais centralizada era inexistente (Sousa, 2009, p. 72) ou com fraca expressão territorial. Estas 

comunidades viam na Carta de Foral a possibilidade de serem reconhecidos “ certos vestígios das suas 

prerrogativas autonómicas (...) mediante o reconhecimento da sua autoridade” (Mattoso, 1993, p. 217). Desta 

forma, o rei difundia a sua autoridade e firmava institucionalmente uma relação com estas 

comunidades livres, contribuindo também para controlar o avanço dos poderes senhoriais 

(Sousa, 2009, p. 72-73). 

Com a morte de D. Afonso Henriques em 1185, a política expansiva e a reorganização 

interna não sofreu alterações, tendo D. Sancho I continuado a outorgar diversas cartas de foral às 

populações fronteiriças. A sua acção mostra a ideia que o rei possuía relativamente às vantagens 

que a trama concelhia oferecia na persecução dos objectivos do seu programa político-

colonizador. Privilegia as áreas de fronteira de Trás-os-Montes e do entre Douro e Tejo, 

outorgando Cartas de Foral ao longo das margens esquerda e direita do Rio Mondego, ao longo 

da fronteira oriental e ao longo do eixo do Tejo (Coelho et al., 1996, p. 575-576). No Alto 

Mondego, o rei português atribui em 1186 Carta de Foral a Gouveia e, em 1187, a Folgosinho 

(ver Anexo III documentos 2 e 3). O reforço da malha de concelhos neste espaço levada a cabo 

por D. Sancho I não foi apenas uma resposta às incursões muçulmanas oriundas de Cáceres e 

Badajoz (Mattoso, 1993, p. 93), deverá ser igualmente entendida como defesa contra eventuais 

ataques leoneses. A ameaça dos vizinhos cristãos era uma realidade bem presente. Disso dá conta 

o ataque leonês a Celorico da Beira ocorrido em 1189 (Gomes, 2001, p.153). Este acontecimento 

comprova que a área do Alto Mondego era, ainda no fim do século XII, uma área instável do 

ponto de vista militar. Por outro lado, a outorga das cartas de foral por D. Sancho I reconhece “a 

autonomia das respectivas comunidades concelhias ao mesmo tempo que as ligavam à Coroa” (Sousa, 2009, p. 

46) 

  Anos difíceis se seguiriam para a monarquia e população portuguesa. As fortes ofensivas 

almóadas, o reacendimento das querelas com Leão e uma sucessão de calamidades 

meteorológicas, ocorridas nas duas últimas décadas do século XII e nos primeiros anos da 

centúria seguinte, provocaram fomes, pestes e convulsões sociais (Mattoso, 1993, p. 102) a que 
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não devem ter passado incólumes as gentes que habitavam o Alto Mondego nos finais do século 

XII. 

 

 

 
 

Figura III. 1- Integração regional da área  
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Figura III.2 - Excerto do mapa Hipsométrico de Portugal com indicação das povoações actuais (Instituto 
Geográfico Português, disponível no site http://www.igeo.pt/atlas/Mapas.html). 
 

 
 
Figura III.3 - Esquema da composição geológica da Serra da Estrela, segundo N. Ferreira e G. Vieira (1999, p. 
24). 
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Os contextos arqueológicos 
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IV.1 - Monte Aljão 

 

IV.1.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

O Monte Aljão localiza-se na freguesia de Rio Torto, no concelho de Gouveia. O 

topónimo designa uma área mais ou menos aplanada que se encontra circundada pelo rio 

Mondego, a Norte, a aldeia de Arcozelo, a Este, o Rio Torto, a Oeste, e a actual Estrada da 

Beira (EN17), a Sul.  

A primeira referência ao sítio arqueológico é feita numa carta de Bernardo 

Rodrigues do Amaral dirigida a José Leite de Vasconcelos, datada de 9 de Maio de 1904, e 

publicada depois pelo Museu Nacional de Arqueologia. Nessa carta, entre outras 

referências a informações orais e observações no terreno levadas a cabo pelo signatário, é 

referido que: 

“Numas terras da Câmara de Gouveia q/denominam de Aljão há uma fonte dos mouros q/ 

ainda está muito bem conservada. - Aí próximo também encontrei um pedaço de uma mó circular restos de 

telha de rebordo também ali encontrei umas pedras enterradas e alinhadas parece-me q/ não foram p.ª 

orcas.” (MNA, edição em CD-ROM).  

Apesar da informação aqui referida, não foi realizado qualquer estudo mais 

aprofundado.  

O sítio cai novamente no esquecimento até à década de 80 do século XX, quando 

uma surriba para o plantio de vinha expôs vários vestígios arqueológicos. Para minimizar o 

impacte causado e avaliar a extensão da destruição, os Serviços Regionais de Cultura da 

Zona Centro realizaram aí escavações, das quais resultou apenas um relatório, aliás com 

diversas insuficiências. Segundo este relatório, nos 45 m2 então intervencionados foram 

identificados cinco níveis de ocupação: o mais antigo corresponde à fundação de um 

edifício romano; um segundo, que foi unicamente detectado no sector Oeste da sondagem, 

corresponde a um alicerce de um muro cuja cronologia não é referida; um terceiro, que se 

sobrepõe ao edifício romano e que corresponde ao nível da necrópole de inumação; um 

quarto, após o abandono da necrópole, em que esta é sobreposta por outro edifício 

medieval de planta sub-quadrangular; e, finalmente, um quinto nível, identificado na área 

Nordeste, que se traduz num alicerce de um muro que se sobrepõe ao derrube da estrutura 

correspondente ao terceiro nível de ocupação (figura IV.1.17). 

Infelizmente, o relatório da intervenção é muito simplista quanto aos critérios 

usados para a distinção entre os diversos níveis de ocupação. Por outro lado, não existe 

uma única linha que descreva os materiais arqueológicos identificados e destes não há 
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informação sobre o seu paradeiro. Como nenhuma informação adicional em relação a este 

sítio foi publicada, conhece-se portanto muito pouco dos resultados obtidos nesta 

intervenção. 

A primeira publicação sobre o sítio arqueológico refere-se à sepultura escavada na 

rocha localizada próxima de um depósito de água, na parte mais elevada do local. A 

sepultura é incluída num estudo comparativo sobre as sepulturas escavadas na rocha dos 

concelhos de Gouveia e Carregal do Sal. Este vestígio sepulcral é então denominado de 

Tapada/Rascão e é considerado uma sepultura isolada, uma vez que, à época, a vegetação 

não permitiu identificar qualquer outro vestígio próximo (Tente e Lourenço, 1998).  

O Monte Aljão volta a ser mencionado na bibliografia em 2007 integrado na tese de 

mestrado da signatária sobre a ocupação alto-medieval da encosta Noroeste da Serra da 

Estrela (Tente, 2007a). Neste trabalho é feita uma nova abordagem ao sítio, considerando-

se que se trata de uma propriedade rural que teve ocupação romana e medieval, e que 

agregaria vários vestígios dispersos, tais como os lagares das Lágeas (figura IV.1.16) e as 

sepulturas de Tapada/Rascão e de Monte Aljão 2. Usando como base de trabalho os dados 

do relatório policopiado da intervenção de 1985, no presente trabalho descreve-se 

pormenorizadamente as sepulturas então identificadas. Estas são predominantemente 

antropomórficas, estavam escavadas no saibro de granito que constitui o substrato 

geológico local e eram coberta por pedras não aparelhadas, sendo de destacar a sepultura 1, 

que tinha uma cobertura de duas lajes de granito afeiçoadas ao formato do sepulcro. A 

sepultura 6, por seu lado, foi “escavada” no muro norte do edifício romano, e a sepultura 7 

aproveitava o paramento externo do mesmo muro, tendo a sua parte esquerda sido 

construída com pedras de diferentes dimensões. Das sete sepulturas identificadas, pelo 

menos cinco apresentam dimensões consentâneas com enterramentos infantis (sepulturas 

2, 4, 5, 6 e 7).  

 O relatório da intervenção de 1985, por um lado, e a informação contida nos 

documentos de 1140 e 1141 (?) inseridos no Livro Santo de Santa Cruz (documentos 4 e 5 

do Anexo III), por outro, foram o ponto de partida que motivou a realização de trabalhos 

de prospecção arqueológica que visaram o reconhecimento de áreas com vestígios 

conservados. Assim, efectuou-se uma primeira campanha de escavação no Verão de 2008, 

que teve por objectivos a delimitação da área arqueológica e a escavação de contextos que 

permitissem obter mais informações sobre a funcionalidade e cronologia deste sítio. 

 A execução desta tarefa foi particularmente difícil, pois a área de dispersão dos 

vestígios é muito extensa e não se pôde contar com indicações precisas sobre a localização 
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das sondagens de 1985. Deste modo, a metodologia de abordagem teve de assentar numa 

estratégia que privilegiou, numa primeira fase, a realização de sondagens de diagnóstico 

distribuídas de forma aleatória pela mancha de vestígios. Para uma melhor leitura do espaço 

ocupado pela estação arqueológica, optou-se pela sua divisão em três sectores, 

correspondendo o sector I a uma área periférica localizada a Norte do caminho de acesso 

ao depósito de água, o sector II ao espaço a Sul e a Sudoeste desse caminho (abrangendo 

toda a área a Este do depósito da água), e o sector II à vinha que motivou a última 

afectação do sítio arqueológico (figura IV.1.3). Foram efectuadas 23 sondagens de 

diagnóstico, cuja área individual variou entre os 2 m2 e os 6 m2, estando distribuídas da 

seguinte forma: uma no sector I, 17 no sector II, e cinco no sector III. As sondagens 

revelaram-se muito úteis, pois não só permitiram a identificação das áreas com contextos 

preservados, como possibilitaram a delimitação o sítio em si. Nesta primeira campanha 

identificaram-se vestígios arqueológicos in situ, nas sondagens 10 e 16 do sector II e na 

sondagem 5 do sector III.  

 Numa segunda fase, aquelas sondagens foram alargadas e procedeu-se à escavação 

em área aberta. 

 Em Julho de 2009, foi levada a cabo segunda campanha de escavações, tendo como 

objectivos: a obtenção de informação mais precisa sobre as ocupações identificadas na 

sondagem 10, pelo que se alargou a área intervencionada em 2008 em mais 10 m2; e a 

identificação de mais sepulturas da necrópole, preferencialmente não afectadas pelas 

surribas. Deste modo, no sector III (vinha) efectuaram-se mais quatro sondagens, sendo 

que em apenas uma, a sondagem 6, se identificaram sepulturas afectadas mas não 

destruídas. 

 

 IV.1.2 - Estratigrafia e estruturas  

 

 IV.1.2.1 - Sector I 

 Apenas se realizou uma sondagem de diagnóstico, com uma área de 4 m2. A mesma 

revelou-se completamente estéril do ponto de vista arqueológico.   

 

 IV.1.2.2 - Sector II 

 O Sector II comportava a área entre a estrada municipal e os estradões de acesso, 

abrangendo uma ampla área de terrenos abandonados, ocupada por um pinhal incipiente, 

silvas e giestas. Ao longo de todo este espaço, eram visíveis à superfície (nos locais onde a 
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visibilidade do terreno o permitia) vestígios de materiais arqueológicos. Neste sector foram 

efectuadas 17 sondagens de diagnóstico, tendo sido intervencionada uma área total de 109 

m2. A área de cada sondagem variou entre os 4 m2 e 6 m2 e, na maioria, não se detectaram 

quaisquer contextos conservados Apenas nas sondagens 10 e 16 foram identificados níveis 

arqueológicos pelo que se passará à descrição da estratigrafia aí reconhecida. 

 

 Sondagem 10 

 Localizada no limite Oeste da vinha, no seguimento do alinhamento de um talude 

em pedra solta aí existente, no qual são visíveis bastantes fragmentos de cerâmica de 

construção e de uso doméstico, nomeadamente, fragmentos de talha. Inicialmente, foi 

marcado um rectângulo de 4×1 m. Como foram identificados níveis conservados, a 

escavação foi aumentada, tendo-se escavado nas duas campanhas realizadas uma área total 

de 43 m2. A rede que serviu de referencial ao registo definiu quadrados de 2 x 2 m, tendo 

sido escavados os quadrados B1, B2, B3, C1, C2, C3, E2, E3 e parte de A2 (figuras IV.1.19 

e IV.1.20).  

 Após a limpeza do terreno e decapagem das terras de superfície, foi identificada a 

seguinte sequência estratigráfica: 

 

[0] – Unidade de terras humosas castanhas (5YR 4/2), que ocupa toda a área. Cobre a [1] e 

[10]; 

[1] – Camada de terras castanhas (5YR 4/3), sob a [0]. Cobre a [2], [7]; 

[2] – Derrube de tegulae e imbrices, envolto em terra castanho amarelada, por vezes muito 

compacta, cobrindo toda a área da sondagem. Sob a [1], cobre a [3], [4], [5], [14], [17], [18], 

[18a] e [19]. Enche a [17] e [19]; 

[3] – Estrutura localizada no topo sul da sondagem. Constituído por grandes lajes de 

granito dispostas contra o afloramento, que em algumas áreas foi cortado e aplanado, não 

foi totalmente delimitado pois prolonga-se para espaço não escavado. Apresenta de 

medidas visíveis: 520 cm de comprimento por 38 cm de largura e 62 cm de altura máxima 

conservada. As lajes apresentam uma espessura média de 10 cm. Coberto parcialmente por 

[0] e encosta a [2] e [6], [8], [10], [12]; 

[4] – Pavimento que cobria quase na totalidade a área da sondagem. Relativamente nivelado 

e friável, aparenta ser uma mistura de granito (muito triturado) e cal. De cor branco 

amarelado (2.5YR 8/2) apresentava bastantes vestígios de cortes, que em parte poderão ter 

sido provocados pelas práticas agrícolas e por raízes. Coberto pela [2], [6] e [14], é cortado 
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pela [8], [9], [15], [16], [17], [18] e [19]; 

[5] – Mancha de terras de cor castanho amareladas (10YR 5/4), que se localizam no topo 

sul da sondagem. É sobreposta pelo derrube [2] e cobre a [6];  

[6] – Derrube de telhado (tegulae e imbrices) semelhante a [2], mas individualizado no topo 

sul da sondagem, junto da estrutura [3], à qual encosta. Cobre a [2], [8], [9], [15], [16] e [17]; 

enche a [15], [16]; 

[7] – Derrube de telhado (tegulae e imbrices), semelhante a [2] e a [6], mas individualizado por 

se encontrar no interior da pia [13]. Coberto pela [1], cobre a [8], [9] e [10] e enche a [13].  

[8] – Bloco granítico, bem aparelhado e polido, de forma rectangular, com 138 cm de 

comprimento, 18 cm de largura e 30 cm de altura externa e 25 cm de altura interna. Corta o 

pavimento [4], delimita a Noroeste a pia [13], é coberto por [6] e encosta a [7], [9] e a [12] e 

corta a [4]; 

[9] – Laje de granito de forma rectangular bem aparelhada, na qual são visíveis as marcas de 

picotagem. Tem os cantos ligeiramente chanfrados, e possui 108 cm de comprimento, 28 

cm de largura e 35 cm de altura interna e externa. Sensivelmente a meio, no topo superior, 

apresenta um desgaste/picotado de forma circular e na face interna são visíveis três 

covinhas sobrepostas. Coberto por [6] e [7], corta a [4] e encosta a [8], [10] e [12]. Na sua 

base foram identificados calços talhados em quartzos dispostos de forma a calçar esta laje e 

que devem ter sido colocados em época tardo-antiga ou medieval; 

[10] – Muro constituído por pequenas pedras de granito, rudemente afeiçoadas, que 

delimita a Sul a pia [13]. No seu alçado, na parte central, apresenta uma abertura oval, 

constituída por dois imbrices justapostos, que definem a canalização [11] que forneceria água 

à pia [13]. Coberto pela [0] e [7], encosta a [3], a [9] e a [12];  

[11] – Canalização constituída por duas telhas de meia cana, visível no alçado Norte do 

muro [10]; 

[12] – Pavimento que reveste todo o rebordo interno da pia [13]. Trata-se de uma 

argamassa de cal, muito friável, misturada com bastantes fragmentos de telha e cerâmica 

triturada e algumas pedras de quartzo, que se encontram mais concentradas no canto 

Norte. Apresenta uma coloração amarelada (5Y 8/4) Ainda conserva o topo alisado e 

regular no canto Sudeste. Encosta às estruturas adjacentes [3], [8], [9] e [10], envolve a pia 

[13] e corta o piso [4]; 

[13] – Grande bloco granítico de forma oval, no qual foi escavada uma cavidade em U 

alongado. Bem afeiçoado, os rebordos encontram-se polidos e no interior são visíveis as 

marcas de desbaste da pedra. Apresenta 80 cm de comprimento máximo interno, por 66 
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cm de largura e 47 cm de profundidade. Os rebordos têm cerca de 8 cm de largura. 

Coberto e cheio por [7], e envolvido pela argamassa [12];  

[14] – Pavimento constituído por duas lajes de granito, visível no quadrado A2 e que se 

prolonga o corte. As lajes têm cerca de 10 cm de espessura e assentam directamente sobre 

o piso [4]. Coberto por [2]. Deve corresponder a um piso original do compartimento I;  

[15] – Buraco de poste, de forma circular, escavado no pavimento [4] com 22 cm de 

diâmetro e 7 cm de profundidade. Corta a [4] ; coberto e cheio pela [6];   

[16] – Buraco de poste escavado no pavimento [4]. De forma rectangular tem 20 cm de 

comprimento por 14 cm de largura e 7 cm de profundidade. Corta a [4] ; coberto e cheio 

pela [6]; 

[17] – Buraco de poste de forma rectangular, escavado no pavimento [4], com 16 cm de 

comprimento, 10 cm de largura e 15 cm de profundidade. Corta a [4]; coberto e cheio pela 

[6]; 

[18] – Estrutura negativa (fossa?) de forma circular, que corta o pavimento [4] e o substrato 

geológico. De difícil delimitação, tem cerca de 50 cm de diâmetro no fundo e entre 62 cm 

/68 cm no topo. Apresenta 60 cm de profundidade. No topo parece existir um pequeno 

rebordo formado por pedras de pequenas dimensões. Coberto pela [2], é cheio pela [18a];  

[18a] – Depósito de terras de cor castanho claro (10YR 6/3), medianamente compactas, 

com muitas inclusões de pedras de pequenas e médias dimensões e fragmentos de tegulae e 

imbrices. Coberta pela [2], enche a [18];  

[19] – Vala de forma oblonga que corta o pavimento [4], com cerca de 57 cm de 

comprimento 33 cm de largura e 20 cm de profundidade; 

[20] – Muro construído por pedra não aparelhada e com materiais arquitectónicos 

reaproveitados, preenchido por terras amareladas [21] e que se sobrepõe ao limite da pia 

[13]. Tem uma orientação Sul/Norte, encosta aos muros [31], [35], [49], sobrepõe-se a [47] 

e é coberta por [2]; 

[21] – Terras amareladas (10YR 7/6) que preenchiam os espaços entre material pétreo do 

muro [20]; 

[22] – Canal escavado na rocha de base situada nos quadrados D1 e E1, cujo alinhamento é 

coincidente com a canalização [14] identificada na sondagem 16;  

[23] – Laje de granito que corresponde ao que resta da cobertura do canal [22]. Localiza-se 

no quadrado D1; 

[24] – Terras castanhas (5YR 4/3) com alguns carvões que enchem a estrutura [22], no 

quadrado D1; 
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[25] – Rocha de base rebaixada em cerca e 38 cm para definir o compartimento II. É 

sobreposta por [39] e [48] e cortada pela [43] e pela [44];  

[26] – Mancha de terras castanhas escuras (7.5YR 4/2) situadas nos quadrados D2 e E2 e 

cobertas pela unidade [2]; 

[27] – Terras castanho acinzentadas (5Y 4/1) com carvões dispersos incorporados 

localizadas no quadrado D3 e que cobrem a unidade [21]; 

[28] – Terras castanhas (5YR 4/3) com alguns carvões dispersos contidos que preenchem o 

muro [10] junto da pia [13]; 

[29] – Camada de terras (7.5YR 4/1) pouco espessa, dispersa e não contínua que se define 

por carvões de pequena dimensão agrupados por manchas e que deve corresponder a um 

incêndio. Identifica-se nos quadrados D1, D2, E1 e E2. Sobrepõe-se à [30] e é sobreposta 

por [3]; 

[30] – Derrube pétreo que se localiza nos quadrados D1, D2, E1 e E2, dentro do 

compartimento II e que é sobreposto por [29] e se sobrepõe à [47];  

[31] – Muro pétreo de pedra não aparelhada que se localiza no quadrados D2. Possui uma 

orientação Oeste/Este e encosta aos muros [10] e [20] e sobrepõe-se a [41]; 

[32] – Derrube pétreo semelhante ao derrube [2], mas que se individualizou por preencher 

o canal [22]; 

[33] – Terras castanhas (7.5YR 4/3)com alguns fragmentos de dolium contidos que enchem 

a estrutura negativa [34]. Localiza-se no quadrado D2; 

[34] – Depressão ovalada situada no quadrado D2, preenchida com as terras [33]; 

[35] – Muro pétreo muito destruído, constituído apenas por cinco pedras não aparelhadas. 

Encosta aos muro [20] e [49]. Tem um sentido Oeste /Este; 

[36] – Derrube do muro [31] que assenta directamente na rocha de base e que se localiza 

nos quadrados D1 e D2. Assenta directamente sobre o piso [4]; 

[37] – Canal escavado na rocha de base localizado nos quadrados D1 e D2, com sentido 

Oeste-Este, e que é paralelo a [41]; 

[38] – Terras castanhas (5YR 4/3) que preenchem o canal [37]; 

[39] – Rocha de base escavada de forma a definir o piso do compartimento III. Localiza-se 

nos quadrados D3 e E3 e é coberta por [48]; 

[40] – Rocha de base escavada de forma a definir o lado Norte do compartimento II e 

servir de base ao muro [20]; 

[41] – Rocha de base escavada de forma se forma a definir o lado Este do compartimento 

II e servir de base ao muro correspondente ao derrube [36]. Orientação Norte-Sul. 
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Sobreposto por [3] e em parte por [30]; 

[42] – Laje em granito de grão fino que ocupa grande parte do piso do tanque 1. Localiza-

se nos quadrados D2 e E2. Tem uma espessura média de 8 cm e estava encaixada num 

sulco escavado na rocha paralelo ao piso e perpendicular à parede Oeste, também de rocha, 

do tanque 1. Sobrepõe-se a [45] e é sobreposta por [30];  

[43] – Rocha de base rebaixada para definir o tanque 1. Localiza-se nos quadrados D2 e E2 

e corta [25], é preenchida por [42] e [45]. O rebaixamento é em média de 38 cm face à base 

do muro [31] e de 24 cm em relação ao piso [25] correspondente ao compartimento II; 

[44] – Depressão na rocha escavada no compartimento II (quadrado E2), que deve 

corresponder a um apoio de dolium. Corta a [25] e é sobreposta por [30]; 

[45] – Terras castanhas claras (10YR 6/4) que se localizam entre a rocha de base e a laje 

[42]. Localiza-se nos quadrados D2 e E2. Cobrem [43] e são sobrepostas parcialmente por 

[42]; 

[46] – Argamassa de areão de granito (10YR 7/4), quartzo e cerâmica triturada misturadas 

com cal que revestem o espaço entre a laje [42] e o tanque 1; 

[47] – Camada de terras castanho escuras carbonosas (10YR 3/2), que contém alguns 

carvões de pequena dimensão dispersos e que pode corresponder a um incêndio anterior à 

ocupação medieval. Identifica-se nos quadrados D3, E2 e E3, sobreposta pela [30] e pelos 

muros [20], [35] e [49] e sobrepõe-se à [48]; 

[48] – Camada de terras castanhas (7.5YR 4/3) que se sobrepõe à rocha de base nos 

quadrados D3, E2 e E3, sobreposta pela unidade [47] e sobrepõe-se às unidades [25] e [44]; 

[49] – Muro com apenas uma fiada de pedra não aparelhada que adossa ao muro [20], e que 

encosta ao muro [35].  

 

 Foram ainda individualizados alguns elementos arquitectónicos (figura IV.1.18):  

C1 – Fragmento de base ou capitel, em granito, disposto na vertical e que assentava 

parcialmente sobre uma tegula do derrube [2] e sobre o pavimento [4]. Tem 36 cm de 

diâmetro e 40 cm de altura (figura IV.1.18).  

C2 – Fragmento de tambor de coluna, em granito, apresentando uma superfície irregular, 

bastante picotada. Tem de diâmetro 36 cm e de altura 40 cm. Assentava sobre o derrube [6] 

e era encostado pelo derrube [2].  

C3 – Pequeno tambor de coluna, em granito, fragmentado, com 30 cm de diâmetro e 30 

cm de altura. Assentava sobre o derrube [6].  

C4 – Fragmento de tambor de coluna, em granito, cravado no pavimento [4], e localizado 
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no exterior do canto norte da estrutura da pia [13]. Apresenta-se bem afeiçoado e polido 

com 32 cm de diâmetro e 36 cm de altura.  

 

 A escavação permitiu assim definir três compartimentos e dois tanques de 

cronologia romana, que se descrevem do seguinte modo: 

 

Compartimento I – espaço rectangular não identificado na totalidade (figuras IV.1.18 e 

IV.1.19), que está definido a Oeste pelo muro [3] e a Sul pelo muro [31]. Contém no seu 

interior a estrutura de pia/tanque, uma fiada de buracos de poste escavados na rocha com 

orientação Oeste/Este, paralelos ao muro [31] e uma base de apoio de dolium ([18]). 

Continha igualmente no seu interior tambores e bases de coluna disposto em semi-círculo 

junto ao muro [3]. Originalmente este compartimento deve ter sido lajeado, tal como se 

encontra documentado no quadrado A2 pela unidade [14], mas a sua reutilização em 

período romano tardio terá implicado uma reforma do piso transformando-o em piso de 

argila e ladrilhos sobre a rocha. Este compartimento estava selado por um derrube de 

tegulae e ímbrices, tendo sido identificado por cima do piso dois dolia, um deles epigrafado 

(figura IV.1.35), um dolium, forma aberta, alguns fragmentos de vidro, dois potes/panelas 

(figura IV.1.29) e uma bilha pintada a branco (figura IV.1.28), bem como diversos 

fragmentos de ferro e uma moeda de Constantino II. 

 

Compartimento II – espaço quadrangular não identificado na totalidade, localizado nos 

quadrados D1, D2, E1 e E2, que é contíguo ao compartimento I pelo lado Norte e que é 

deste separado pelo muro [31]. Confina no lado Oeste com o compartimento III, através 

de um “muro” escavado na rocha de base definido como unidade [40] No seu interior foi 

escavado o tanque 1 que ocupa o canto Noroeste do compartimento (figuras IV.1.6, IV.1.7 

e IV.1.19). A Sudeste deste foi igualmente escavada uma depressão ovalada na rocha de 

base ([44]) que deve corresponder a um apoio de dolium. O compartimento deve ter tido 

uma cobertura de ímbrices e tegulae já que no seu interior se documentou um derrube pouco 

expressivo deste tipo de materiais de construção. 

 

Compartimento III – divisão rectangular que não foi identificada na totalidade. 

Corresponde a um espaço escavado na rocha de base e que se encontra definido no lado 

Noroeste pelo muro [10] e no lado Sudeste pela estrutura em rocha [40]. Confina a 

Noroeste com a pia e a Sudeste com o compartimento II (figuras IV.1.7 e IV.1.19). Não é 
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verosímil afirmar que este compartimento teria uma cobertura de telha, já que no seu 

interior não se identificaram vestígios significativos dessa presença. 

  

Tanque 1 – estrutura complexa que se situa no canto Sudoeste do compartimento I. Está 

definido a Oeste pelo muro [3], a Sul pelo muro [10] e a Este e a Norte por duas grandes 

lajes aparelhadas e dispostas na vertical ([8] e [9]). O espaço interior tem cerca de 114 cm 

por 90 cm e contém uma grande pia escavada num bloco de granito de grão fino ([13]) que 

assenta sobre uma fossa escavada na rocha de base (figura IV.1.6 e IV.1.19). Esta possui 

cerca de 84 cm de eixo máximo por 66 cm de eixo transversal e 47 cm de profundidade. 

No seu interior são bem visíveis os traços do pico que foi usado para a esculpir. O espaço 

em redor da pia e entre esta e os limites do tanque foi preenchido com uma argamassa de 

cal, com muito areão de granito, cerâmica triturada e fragmentos de quartzo branco ([14]). 

No muro [10] existia uma canalização que verteria líquidos para o interior desta estrutura 

(figura IV.1.21). Este canal ([11]) devia ligar o tanque 1 ao compartimento II, no entanto, 

não se conseguiu identificar a sua continuação. Trata-se, tal como o tanque 2, de um espaço 

para trabalhar com líquidos o que justificaria os materiais e a preparação na sua construção, 

nomeadamente recorrer-se a granito de grão fino para esculpir a pia, já que a rocha de base 

é granito alterado e por isso friável. 

 

Tanque 2 – localiza-se no canto Noroeste do compartimento II (figura IV.1.19). Tem uma 

forma quadrangular com cerca e 121 cm de lado e foi escavado na rocha. Confinaria no 

lado Norte com o muro [31] e no lado Oeste com a estrutura escavada na rocha [40]. No 

seu interior foi disposta uma grande laje de granito de grão fino ([42]) que mede 94cm por 

120 cm e com uma espessura média de 8 cm. Esta laje estava encaixada num sulco 

escavado na base dos alçados das estruturas [40] e [41] e preenche a maioria do espaço da 

base do tanque. Para colmatar o espaço restante foi utilizada uma argamassa à base de 

areão de granito, fragmentos de quartzo e cerâmica e alguma cal [46], muito semelhante à 

identificada em redor da pia [13]. Pelo cuidado depositado na sua construção parece tratar-

se de um espaço para trabalhar com líquidos. 

 

 Sondagem 16 

 Esta sondagem foi localizada num terreno aplanado entre a base do cabeço e as 

hortas em socalcos, que se encontra actualmente abandonado, mas onde teria sido semeado 

centeio. Foi aberta uma área inicial de 3 x 3 m, mas que se foi ampliando para uma 
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sondagem final de 6 x 4 m, perfazendo um total de 24m2 (figuras IV.1.10, IV.1.22 e 

IV.1.23). Foram registadas as seguintes unidades estratigráficas: 

 

[0] – Unidade de terras castanhas (5YR 4/3) agrícolas e humosas, que ocupa toda a área. 

[1] – Camada de terra de cor amarelada (10YR 5/4), sob a [0]. 

[2] – Camada de areão de cor amarelada (2.5YR 7/4), de granulometria fina, apenas visível 

em algumas zonas da sondagem. Sob a [1], cobre parcialmente a [3]. 

[3] – Derrube de pedras de dimensões variadas. Coberto pela [1] e [2], cobre pontualmente 

as unidades [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11] e [12]. 

[4] – Areão de cor amarelada (2.5YR 7/4), de granulometria ligeiramente superior ao da [2], 

identificado sob a [3]. 

[5] – Camada de terras castanho escuras (10YR 4/3), localizada na área norte da sondagem, 

com alguns materiais arqueológicos. Sob o derrube [3]. 

[6] – Estrutura em pedra, rudemente aparelhada, parece ser delimitada no topo por uma 

laje fincada, não tendo sido possível delimitar o seu comprimento na totalidade. Apresenta 

cerca de 250 cm de comprimento por 50 cm de largura, conservando apenas uma fiada de 

pedras, ligadas por terra e pedra miúda. Coberta pela [3], é encosta a [9] e assenta 

directamente sobre a rocha de base. 

[7] – Estrutura perpendicular ao muro [6], ao qual adoça, sendo apenas visível uma fiada. 

De construção muito fuste, com pedras rudemente aparelhadas, ligadas por terra, tem cerca 

de 170 cm de comprimento por 64 cm de largura. Coberta pelo derrube [3], assenta 

directamente sobre a rocha de base.  

[8] – Camada de terras castanhas (7.5YR 4/3) provenientes do “interior” da estrutura 

delimitada por [6] e [7]. Semelhantes ao derrube [3], sob o qual se encontravam, cobrindo a 

rocha base numa fina camada.  

[9] – Terras castanhas escuras (10YR 4/1), soltas, com algum carvão e materiais 

arqueológicos muito rolados. Localizava-se no espaço compreendido entre o final do muro 

[6] e o corte sudeste da sondagem. Sob o derrube [3], encostam ao muro [6] e assentam 

sobre a rocha de base. 

[10] – Terras de cor castanho acinzentada (7.5YR 4/1), com alguns materiais arqueológicos. 

Localizadas sob o derrube [3], no canto nordeste da sondagem, assenta sobre a rocha de 

base.  

[11] – Mancha de terras castanhas (5YR 4/3), sob o derrube [3], que assentam sobre a 

rocha de base e encostam ao muro [12].  
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[12] – Estrutura constituída por pedras rudemente aparelhadas, prolongando-se sob o perfil 

nordeste. Tem de comprimento máximo visível 96 cm por 48 cm de largura, restando 

apenas uma fiada de pedras que assentavam directamente sobre o afloramento rochoso. 

Coberto pela [3] e encosta à [11]. 

[13] - Canal escavado na rocha de base que tem a orientação Sul-Norte e cerca de 200 cm 

de comprimento. Poderá corresponder a um canal de drenagem de águas, já que estas 

escorrem neste terreno durante todo o ano. 

[14] - Canal escavado na rocha de base com cerca de 150 cm de comprimento e com 

orientação Sul-Norte, provavelmente correspondente a um canal de drenagem do terreno. 

[15] - Rocha de base, granito alterado. 

 

 IV.1.2.3 - Sector III 

 O sector III foi definido como o espaço hoje ocupado pela vinha que motivou a 

última afectação do sítio arqueológico. Aqui foram realizadas nove sondagens, que 

totalizaram uma área de 40 m2. Apenas nas sondagens 5 e 6 se identificaram níveis 

arqueológicos conservados, tendo as restantes revelado apenas a camada de terra humosa, 

correspondente aos níveis de revolvimento que resultaram da destruição desta área pelas 

surribas aqui efectuadas na década de 1980. Estes níveis contêm materiais arqueológicos de 

várias épocas, muito fragmentados (com um índice de colagem entre os fragmentos inferior 

a 1%), misturados com bolsas de granito alterado arrancado pela maquinaria. Em várias 

sondagens foi possível verificar que a surriba atingiu o substrato granítico, já que este tem 

marcado os sulcos escavados pela maquinaria usada. Na figura IV.1.14 observa-se um corte 

efectuado no limite Norte da vinha, que demonstra de forma inequívoca o nível atingido 

pela destruição causada pela surriba, sendo visível a camada de revolvimento que contém, 

na sua base o que resta de umas calças de ganga. 

 Nas sondagens 5 e 6 a estratigrafia registada é igualmente simples, pois apenas se 

conservou o que estava escavado na rocha de base, ou seja, as sepulturas. Não obstante, 

nem estas escaparam ilesas às máquinas. Na sondagem 5 identificou-se uma sepultura 

intacta e outra parcialmente coberta, enquanto que na sondagem 6 todas as sepulturas 

foram afectadas, não dispondo de coberturas, por estas terem sido arrastadas. 

 

 Sondagem 5 

 

 Localizada no meio da vinha, sensivelmente no alinhamento da sondagem 10. Foi 
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aberta inicialmente uma área de 2×1 m, a que se acrescentou (com os condicionalismos de 

se escavar no meio de uma vinha) mais sete quadrados de 1×1m perfazendo um total de 9 

m2.  

 Em termos estratigráficos, foram identificadas as seguintes unidades (figura 

IV.1.26): 

 

[0] – Camada de terras humosas, com muitas raízes, de cor castanho escura (10YR 4/2), 

solta, com cerca de 20 cm de espessura, que ocupa toda a área; 

[1] – Camada de terra de cor castanho amarelada (10YR 5/4), medianamente solta, com 

inclusões de pedras de pequenas e médias dimensões, cerâmica de construção e doméstica;  

[2] – Terra de cor cinzenta escura (10YR 4/2), medianamente solta, com bastantes 

materiais arqueológicos, que cobre as sepulturas e o substrato geológico; 

[3] – Estrutura pétrea constituída por cinco lajes de pedra, de forma rectangular, que 

constitui a cobertura da sepultura I; 

[4] – Terras castanho amareladas (10YR 4/4) que preenchem a sepultura I; 

[5] – Corte no substrato geológico, de forma antropomórfica, que constitui a sepultura I; 

[6] – Substrato geológico, constituído por granito alterado; 

[7] – Cobertura da sepultura II, da qual restava uma laje de granito de forma rectangular e 

algumas pequenas pedras utilizadas como calços;   

[8] – Terras castanho amareladas (10YR 4/6) que preenchem a sepultura II; 

[9] – Corte no substrato de forma antropomórfica que constitui a sepultura II; 

[10] – Granito alterado que constitui a rocha de base. 

 

 As duas sepulturas identificadas são as seguintes: 

 

Sepultura I – Sepulcro antropomórfico escavado no granito alterado de cor amarela. Tem 

uma orientação a 80º N (Sudoeste-Nordeste) e possui um comprimento máximo de 205 

cm por 43 cm de largura máxima, tirada na área dos ombros. Possui uma cobertura de 

cinco lajes de granito rudemente afeiçoadas que assentam directamente sobre a rocha de 

base e na parte inferior estavam dispostas várias pedras de pequena dimensão que 

complementariam a cobertura de lajes (figuras IV.1.11, IV.1.24 e IV.1.25). A cabeceira é de 

arco de volta perfeita alongado e tinha uma profundidade média de 30 cm. Não foi 

reconhecido qualquer espólio ou material osteológico conservado. 
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Sepultura II – Sepultura antropomórfica de orientação a 80º N (Sudoeste-Nordeste), 

localizada a cerca de 100 cm para Norte da sepultura I. Tem 173 cm de comprimento 

máximo por 50 cm de largura máxima, que corresponde à largura nos ombros, e uma 

profundidade média de 36 cm. A sua cobertura era de laje de granito, certamente 

semelhante à da sepultura I, mas que apenas se encontra conservada na parte inferior da 

sepultura (figuras IV.1.11, IV.1.24 e IV.1.25). A laje in situ estava rodeada de pedras miúdas 

que serviram também de calços, pedras que estavam igualmente em deposição primária do 

lado esquerdo da sepultura. A cabeceira é um arco de volta perfeita. Nos ombros foram 

escavadas duas saliências sub-rectangulares com 15 cm do lado esquerdo e 16 cm do lado 

direito de comprimento. Estes rebaixamentos devem ter servido para apoiar uma tábua que 

suportaria o queixo defunto, de forma a garantir que não abrisse a boca durante o processo 

de decomposição do corpo e que permitisse um suporte adicional à cobertura pétrea. A 

função de não deixar descair o pescoço dos defuntos não é inédita em sepulturas 

medievais, mas nos casos conhecidos esta função é garantida por uma pedra colocada 

debaixo do queixo. No interior da sepultura não foi identificado qualquer espólio ou 

material osteológico. Contudo, recolheram-se carvões de madeira de carvalho negral 

(Quercus pyrenaica) e de freixo (Fraxinus angustifolia) que devem pertencer a esta estrutura em 

material perecível ou, eventualmente, a outros objectos que pudessem acompanhar os 

defuntos (Queiróz, 2009b). Foram ainda identificados carvões de um arbusto (Cistus sp.) 

cuja madeira é de fraca qualidade. 

 

 Sondagem 6 

 Esta sondagem localizou-se a Norte da sondagem 5, contígua a esta, mas ocupando 

outro corredor de vinha. Inicialmente foram abertos 3 m2, numa vala ao longo do corredor 

da vinha. Foi identificada uma laje de sepultura deslocada pelas máquinas inserida na 

unidade de revolvimento e, a cerca de 50 cm de profundidade, identificaram-se quatro 

manchas de terras mais escuras que evidenciavam a presença de sepulturas. Optou-se então 

por aumentar a área da escavação em mais 3 m2, contornando o pé de videira de forma a 

conservá-lo. Escavaram-se assim 6 m2. Como se trata do mesmo contexto que foi 

identificado na sondagem 5, optou-se por atribuir unidades sequenciais a ambas as 

sondagens (figura IV.1.12).  

 Identificou-se a seguinte estratigrafia: 

 

[0] – Camada de terras humosas, com muitas raízes, de cor castanho escura (5YR 4/2), 
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solta, com cerca de 20 cm de espessura que ocupa toda a área.  

[1] – Camada de terra de cor castanho amarelada (10YR 5/4), medianamente solta, com 

inclusões de pedras de pequenas e médias dimensões, cerâmica de construção e doméstica.  

[10] – Granito alterado que constitui a rocha de base. 

[11] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura III e VII. 

[12] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura II.  

[13] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura IV. 

[14] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura IV. 

[15] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura V. 

[16] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura V. 

[17] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura VI. 

[18] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura VI. 

[19] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura VII. 

[20] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura VIII. 

[21] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura VIII. 

 

As seis sepulturas reconhecidas são as seguintes: 

 

Sepultura III – Sepulcro que não foi escavado que é sobreposto parcialmente pela sepultura 

VII (figuras IV.1.13 e IV.1.1.27) Não é possível identificar a morfologia do mesmo pois a 

parte superior não foi escavada. O corte na rocha é arredondado, possui uma profundidade 

média de 30 cm e os pés estão destacados e mais elevados que o restante fundo da 

sepultura. Está orientada a 80º N (Sudoeste-Nordeste). No seu interior não se conservava 

qualquer espólio ou material osteológico. 

 

Sepultura IV – Sepultura antropomórfica localizada a cerca de 40 cm da sepultura III. Está 

orientada a 90º N (Oeste/Este). Não pode ser escavada na parte central, devido à presença 

do pé da videira. A cabeceira é sub-rectangular e o corpo sub-trapezoidal. Tem um máximo 

de 187 cm, uma largura a meio de 27cm e uma profundidade média de 31 cm. Foi ainda 

possível identificar uma laje da cobertura, conservada a meio sob o pé da videira (figuras 

IV.1.13 e IV.1.27). É verosímil que tivesse uma cobertura semelhante à identificada na 

sepultura II. Não foram identificados no seu interior materiais arqueológicos ou 

osteológicos. 
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Sepultura V – Sepultura infantil não antropomórfica escavada no granito alterado de base, 

que não foi escavada na totalidade. Tem uma morfologia ovalada e possui um 

comprimento máximo de 82 cm, uma largura a meio de 19 cm e uma profundidade média 

de 18 cm (figuras IV.1.13 e IV.1.27). Não foi identificado qualquer vestígio da sua 

cobertura, bem como não se identificou qualquer espólio ou material osteológico 

correlacionável com os enterramentos. Encontra-se a 85 cm a Sudeste da sepultura IV e 

está orientada a 70º N (Sudoeste-Nordeste).  

 

Sepultura VI – Sepultura escavada na rocha de base situada no extremo Norte da 

sondagem e a cerca de 30 cm Norte da sepultura VII. Foi apenas escavada uma pequena 

parte, mas a orientação parece ser a mesma que as demais sepulturas aqui identificadas e foi 

possível reconhecer que teria uma profundidade de cerca de 17 cm, o que leva a crer que se 

trate igualmente de um sepulcro infantil (figuras IV.1.13 e IV.1.27). 

 

Sepultura VII – Trata-se de uma sepultura não escavada na totalidade e da qual não se 

identificou qualquer vestígio da sua cobertura. Sobrepõe-se parcialmente à sepultura III, 

tendo uma altimetria mais elevada. Não se trata de uma reutilização do sepulcro III, mas 

uma sobreposição que ignora a presença da anterior sepultura. Esta situação vem 

demonstrar que esta necrópole ou estava sobrelotada ou foi usada o tempo suficiente para 

se ter perdido a memória colectiva da existência da sepultura III. Foi apenas escavada a 

metade inferior do sepulcro, pelo que não é possível reconhecer a sua tipologia (figuras 

IV.1.13 e IV.1.27). Pelas dimensões que apresenta conclui-se que é uma sepultura de um 

adulto, com uma profundidade média de 25 cm. Tem uma orientação de 95ºN (Oeste-

Este). Não foram igualmente identificados quaisquer vestígios de cobertura, espólio ou 

ossos humanos. 

 

Sepultura VIII – Sepultura infantil inacabada escavada no granito de base orientada a 80º N 

(Sudoeste-Nordeste). Localiza-se a 42 cm Oeste da sepultura V e a 70 cm Sudeste da 

sepultura IV. Não foi escavada na totalidade, mas é possível reconhecer que se trata de um 

sepulcro não antropomórfico ovalado. Tem um comprimento máximo de 110 cm por 25 

cm de largura a meio e 9,5 cm de profundidade. Apresenta no seu rebordo esquerdo dois 

entalhes sub-rectangulares (figuras IV.1.13 e IV.1.27) cuja função é desconhecida. Pode-se 

contudo, supor que se tratam de apoios a madeiramento que suportariam a cobertura 

pétrea. Como a sepultura é abandonada antes de estar concluída os entalhes congéneres do 
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rebordo direito não teriam sido escavados. Na sepultura II também foram identificados 

entalhes semelhantes e no seu interior foi possível reconhecer a madeira usada nesses 

apoios.  

 

 IV.1.3 - Componente artefactual 

IV.1.3.1 - Cerâmica 

Tal como foi evidenciado no capítulo II, ponto II, na cerâmica identificada nas 

escavações do Monte Aljão não se aplicou a mesma metodologia usada nas restantes 

colecções estudadas. Efectivamente os fenómenos pós-deposicionais recentes, que 

afectaram a integridade da sequência estratigráfica, são responsáveis pela destruição de 

vários níveis, principalmente os mais recentes que correspondem ao período medieval. 

Foram, assim, consideradas apenas as peças provenientes de contextos seguros, que foram 

identificados somente nas sondagens 10 e 16 do sector II. Todavia, como alguns níveis 

estratigráficos destas sondagens estavam igualmente corrompidos pela destruição, o 

material cerâmico aí identificado não foi considerado neste estudo, por levantar várias 

dúvidas quanto à sua integração cronológica. Deste modo, apenas se procedeu à contagem 

de fragmentos nos níveis preservados da sondagem 10. Apesar de se ter procedido a 

colagens entre fragmentos provenientes desta sondagem, a taxa de sucesso foi baixa para os 

níveis medievais (o que se explica por terem estes sido estes os mais afectados nesta área), 

mas bastante elevada para os níveis romanos tardios preservados (interior do 

compartimento I), possibilitando a reconstituição de formas. Neste contexto, foram 

identificados pelo menos fragmentos de três dolia (um deles epigrafado), de duas bilhas 

pintadas (peças 1 e 4) e de dois potes/panela (peças 2 e 3), que se encontram desenhadas 

nas figuras IV.1.28, IV.1.29, IV.1.33 e IV.1.35.  

Não obstante ilustrar-se e descrever-se algumas das peças de cronologia romana e 

tardo-romana mais bem conservadas, e por isso mais significativas, o objectivo deste 

estudo é a ocupação alto-medieval. Como esta não se encontra bem caracterizada (pelas 

razões já anteriormente expostas), não se procedeu à contagem do NMR, optando-se por 

descrever as peças que, por comparação ou por clara integração em contextos conservados, 

são passíveis de atribuição cronológica.  

Há ainda a referir que nos níveis revolvidos foram igualmente identificadas 

cerâmicas finas romanas muito fragmentadas. Conseguem-se também identificar alguns 

pequenos fragmentos de terra sigillata hispânica, cuja cronologia aponta para uma ocupação 

desde o século II d.C. 
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Foi ainda identificado na unidade [30] da sondagem 10 do sector II um cossoiro em 

cerâmica. Este tem uma espessura média de 1,44 cm, um diâmetro com 3,06 cm e possui 

um furo cilíndrico com um diâmetro de 0,83 cm (figura IV.1.31). A pasta é compacta e 

homogénea, com elevada quantidade de ENP de dimensões entre ≤ 1mm e os 3 mm 

(quartzo e micas) e a sua cozedura foi oxidante, apresentando toda a superfície de cor 

castanha (10YR 5/3). Pela sua integração estratigráfica é possível que se trate de um 

cossoiro alto-medieval, até porque tem paralelos em S. Gens e no Penedo dos Mouros.  

Estão também presentes vários pesos de tear em cerâmica, dos quais as peças 313 e 

283 (figura IV.1.31) são exemplo. Como todos os pesos foram recolhidos em unidades 

perturbadas pela destruição e são semelhantes aos pesos romanos é provável que também 

estes sejam de cronologia romana ou tardo romana. 

Existem algumas peças cuja cronologia é mais difícil de estabelecer porque se trata 

de cerâmica comum, provavelmente de produção local, cujos paralelos não são fáceis de 

determinar. Trata-se das peças 1, 2, 3, 6, 9 e 10 (figuras IV.1.28, IV.1.29, IV.1.30 e IV.1.32) 

e dos fragmentos decorados apresentados na figura IV.1.34 (números 13, 120, 151, 153). 

Estas peças foram todas identificadas nas unidades de derrube de telhas do compartimento 

I da sondagem 10 do sector II. Apesar de não se poder avançar com uma cronologia 

precisa para o abandono deste compartimento, é provável que tal tenha ocorrido durante o 

século IV ou inícios do V. 

No caso da peça 11 (figura IV.1.32) a situação é inversa, ou seja, trata-se de um 

pote/panela com paralelos claros entre as peças alto-medievais estudadas nas restantes 

estacões arqueológicas inseridas neste estudo. Porém, provém de uma unidade 

estratigráfica de cronologia mais antiga, que corresponde ao abandono dos compartimentos 

II e III. Não é de descartar a hipótese de ser uma percolação proveniente de um nível 

superior já de cronologia medieval. A peça 7 (figura IV.1.32) é igualmente um pote/panela 

de colo estrangulado e bordo orientado para o exterior da peça, mas proveniente de uma 

unidade estratigráfica claramente pós-romana. 

No que às peças medievais diz respeito estão também representados os alguidares 

de base em disco (figura IV.1.31 bases número 160 e 290), eventualmente decorados (figura 

IV.1.29, peça 12 e figura IV.1.30, peça 11). As bases em disco identificadas não são 

decoradas, mas pertencem ambas a peças montadas a técnica mista e cozidas em ambientes 

oxidantes. A base 290 foi recolhida fora do contexto original (na unidade [0] da sondagem 

16 do sector II), tem uma coloração amarelada (10YR 6/4) e apresenta uma pasta 

compacta, de textura granular, com elevada concentração de ENP do tipo micas e quartzos 
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com dimensões que variam entre ≤ 1mm e os 3 mm. A base número 160 foi identificada 

na unidade [0] da sondagem 5 do sector III, portanto, igualmente fora de contexto original. 

Esta tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com elevada concentração de ENP do 

tipo micas e quartzos com dimensões que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm. Apresenta 

superfícies e fracturas de coloração bege (10 YR 7/3). 

Não obstante não terem sido identificados em contextos seguros, os fragmentos de 

bojo decorados identificados com os números 468, 324, 568 e 292 (figura IV.1.34) têm 

paralelos no Penedo dos Mouros em contextos claramente alto-medievais.  

Apesar de serem escassas as peças alto-medievais do Monte Aljão, o reportório de 

formas e das técnicas e temáticas decorativas é igual ao reconhecido no Penedo dos 

Mouros, em S. Gens e na Soida para estas cronologias. 

 

IV.1.3.1.1- Catálogo das peças 

O catálogo das peças, que se apresenta de seguida não corresponde ao NMR, uma 

vez que os níveis medievais se encontram muito perturbados e a maioria das peças 

identificadas estavam fora de contexto. Assim, optou-se por descrever as peças que, por 

comparação ou por clara integração em contextos conservados, são passíveis de atribuição 

cronológica. As respectivas estampas encontram-se no final deste sub-capítulo e os 

atributos métricos indicados no quadro IV.1.1. Note-se ainda que não são apresentados 

desenhos de todas as peças descritas, uma vez que algumas correspondem a fragmentos de 

bordo de dimensão reduzida. Assim, seleccionou-se os recipientes que melhor 

representavam as formas presentes na colecção. 

 

Peça 1 - Bilha (figura IV.1.28) 

Vários fragmentos de bordo, bojo, base e asa (inventário geral de fragmentos números 2 e 

209) durante a campanha de 2008, o que reconstituir a totalidade da forma Encontrava-se 

in situ sobre o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector II.  

O corpo da peça é oval, a base plana e apresenta uma asa de fita e um gargalo estreito 

rematado por um bordo redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Possui uma pasta depurada de textura homogénea e consistência compacta com uma 

concentração fraca de ENP de dimensão ≤ 1 mm sendo observáveis macroscopicamente 

micas.  

Apresenta fracturas e superfícies de coloração laranja (7.5YR6/8). 



72 
 

Na parte inferior do corpo identifica-se um defeito de fabrico que é responsável por uma 

depressão da parede externa (amolgadela).  

Tem uma decoração pintada a branco definindo linhas onduladas e espirais dispostas no 

gargalo e no arranque do corpo da peça.  

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 2 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.29) 

Vários fragmentos de bordo, bojo e base (números de inventário geral 4, 10, 21, 87, 123 e 

143) durante a campanha de 2008, que permitiram a reconstituição total da mesma. A peça 

encontrava-se sob o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector II.  

O corpo da peça é oval, a base plana e possui um colo curto e um bordo redondo que está 

orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente tendencialmente oxidante ainda que se 

denotem algumas manchas mais escuras quer nas fracturas quer nas superfícies 

evidenciando uma distribuição deficiente do oxigénio no forno durante o momento da sua 

cozedura.  

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de pequena dimensão ( ≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. 

As fracturas e superfícies têm cores que oscilam entre o castanho claro (10YR 6/4) e o 

cinzento (10YR 5/1). 

A peça foi analisada quimicamente. 

 

Peça 3 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.29) 

Vários fragmentos de bojo e bordo (inventário geral das peças números 86 e 226) 

encontrados no mesmo local, sob o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector 

II.  

Possui um colo curto e um bordo redondo, orientado para o exterior. 

Foi fabricada a a torno rápido e cozida num ambiente tendencialmente oxidante, ainda que 

algumas manchas distribuídas não uniformemente pela peça demonstram que a mesma terá 

sido cozida num forno onde o oxigénio não estava distribuído de forma igual.  

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de pequena dimensão ( ≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. 
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As fracturas e superfícies têm cores que oscilam entre o castanho (7.5 YR 5/2) e o cinzento 

(7.5 YR 4/1).  

A pata da peça foi analisada quimicamente.  

 

Peça 4 - Bilha (figura IV.1.33) 

Fragmento de gargalo com arranque de uma asa (inventário dos fragmentos número 33) 

identificada sob o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector II.  

Possui uma asa de fita e um gargalo estreito rematado por um bordo de morfologia não 

determinável com orientação direita. 

Foi fabricada a a torno rápido e cozida num oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura homogénea, com uma concentração baixa de ENP de 

pequena dimensão ( ≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor laranja (2.5YR 6/8). 

Apresenta uma decoração pintada a branco definindo linhas dispostas no gargalo e no 

arranque da asa. 

 

Peça 5 - Taça (figura IV.1.31) 

Peça representada por dois fragmentos de bordo e base (inventário de fragmentos número 

270) identificados na unidade [3] da sondagem 16 do sector II durante a campanha de 

2008. 

Apresenta uma base plana e um bordo com espessamento interno e orientação invertida. 

Foi fabricada a a torno rápido e cozida num oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas, quartzos e feldspatos. 

Possui fracturas e superfícies de cor laranja (5YR 6/6). 

 

Peça 6 - Taça (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo inventariado com o número 497 no inventário geral dos fragmentos, 

recolhido no derrube [2] do compartimento I da sondagem 10 do sector II durante a 

campanha de 2009.  

Apresenta um bordo espessado internamente e está orientado para o interior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com uma concentração média de ENP de 
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dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas, quartzos e feldspatos. 

Possui fracturas e superfícies de cor cinzento muito escuro (2.5YR 3/1).  

 

Peça 7 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 198) identificado na sondagem 10, unidade 

[7] no decorrer da campanha de 2008.  

Apresenta um colo curto e um bordo redondo que está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzos e feldspatos. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha clara (7.5YR 6/4).  

 

Peça 8 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 621) identificado na sondagem 10, unidade 

[30] no decorrer da campanha de 2009.  

Apresenta um colo curto e um bordo redondo de orientação exvertida. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies são de cor castanha acinzentada (5YR 5/2).  

 

Peça 9 - Forma indeterminada (figura IV.1.30) 

Fragmento de bordo e de bojos (inventário geral números 480, 499, 512 e 622) 

identificados na sondagem 10, unidades [1] e [2] no decorrer da campanha de 2009.  

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies são de cor castanha acinzentada (5YR 5/2).  

Possui uma decoração incisa e um cordão plástico digitado, definindo linhas paralelas 
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dispostas paralelas ao bordo, intercalando linha ondulada, canelura, linha ondulada e 

cordão.  

 

Peça 10 - Forma indeterminada (figura IV.1.30) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 459) proveniente da unidade [1] da 

sondagem 10 do sector II. 

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

A pasta compacta, de textura arenosa, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies têm uma coloração que varia entre castanho acinzentado (5YR 

5/2) e o cinzento-escuro (5YR 4/1).  

Possui uma decoração incisa, definindo linhas paralelas dispostas paralelas ao bordo, 

intercalando linha ondulada, canelura, linha ondulada.  

  

Peça 11 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 614) identificado na sondagem 10, unidade 

[48] no decorrer da campanha de 2009.  

Apresenta um colo curto e um bordo espessado externamente e está orientado para o 

exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies são de cor laranja (5YR 6/6).  

 

Peça 12 - Alguidar (figura IV.1.29) 

Fragmentos de bordo e de bojo (número 93 do inventário geral) identificados na unidade 

[1] do compartimento I da sondagem 10 do sector II durante a campanha de 2008.  

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente e está orientado para o 

exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com uma concentração elevada de ENP de 
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pequena dimensão (≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies têm uma coloração que varia entre o castanho claro (10YR 6/4) e 

o cinzento (10YR 5/1). 

Possui uma decoração incisa, definindo linhas onduladas dispostas em paralelas ao bordo 

nas faces interna e externa da peça. 

  

Peça 13 - Alguidar (figura IV.1.30) 

Fragmentos de bordo (inventário geral das peças número 451) identificados na unidade [1] 

do compartimento II da sondagem 10 do sector II durante a campanha de 2009.  

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente de orientação exvertida. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

de dimensão entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos.  

As fracturas e superfícies têm uma cor castanha (10YR 5/2).  

Possui uma decoração incisa, definindo uma linha ondulada dispostas em paralelas ao 

bordo na face externa da peça. 

 

Peça 14 - Alguidar 

Fragmento de bordo de pequena dimensão (número 245 do inventário geral) identificado 

na unidade [8] da sondagem 16 do sector II durante a campanha 2008.  

Apresenta paredes rectas e um bordo cuja morfologia e orientação não é possível 

identificar devido ao seu estado de conservação 

Foi fabricada a torno sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies rápido e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensões que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas, quartzos e feldspatos.  

As fracturas e superfícies são de cor cinzento claro (10YR 6/2). 

Possui uma decoração incisa, definindo uma linha ondulada dispostas em paralelas ao 

bordo na face externa da peça. 

 

IV.1.3.2 - Cerâmica de construção  

Foi identificada uma grande quantidade de cerâmica de construção, principalmente 
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ladrilhos e telha (imbrices e tegulae). A maioria é proveniente dos níveis perturbados pelas 

destruições do sítio ocorridas no século XX e devem ter origem em vários edifícios 

romanos destruídos, total ou parcialmente, pelas surribas da vinha. Todavia, foram 

identificados níveis preservados na sondagem 10 do sector I onde este tipo de material se 

encontrava in situ. É o que sucede com os derrubes identificados nos compartimentos I e 

II, que pertenceriam a telhados/telheiros de tegulae e imbrices que cobririam parte ou a 

totalidade do edifício aqui identificado. O derrube identificado no compartimento I selou a 

última ocupação deste espaço, de cronologia tardo-antiga. O piso deste edifício encontrava-

se parcialmente coberto por alguns ladrilhos, ainda conservado nos quadrados B2 e C2, os 

quais foram provavelmente reaproveitados de outros edifícios romanos existentes neste 

sítio de modo a remodelar o compartimento I em época romana tardia (século IV/V). É 

igualmente provável que o telhado derrubado possa também resultar desta remodelação a 

que se associam os negativos de postes que o ajudariam a suportar (figura IV.1.19).  

 

IV.1.3.3 - Metais 

Foram identificadas diversas peças metálicas, entre cravos, pregos, uma faquinha e 

outros fragmentos inclassificáveis, mas todas oriundas de níveis romanos ou de níveis 

perturbados, o que dificulta a sua atribuição cronológica. Foram também identificadas três 

moedas: um sestércio de Trajano, um bronze, provavelmente de Constantino II, e um 

antoniniano do século III, talvez de Décio. São igualmente abundantes as escórias, de 

tamanhos diversos, mas todas provêem de níveis não preservados e, por isso, de cronologia 

incerta. 

Uma vez que nenhum dos materiais metálicos identificados é indubitavelmente de 

cronologia alto-medieval não são aqui descritos em pormenor.  

 

 IV.1.3.4 - Materiais líticos 

 O registo arqueológico do Monte Aljão é relativamente rico em seixos, de rochas e 

tamanhos diversos, que ocorrem em variadas unidades estratigráficas, principalmente nas 

que se encontram revolvidas pelas surribas. Alguns destes seixos tiveram uma função 

específica, tendo-se recolhido um peso sobre seixo e um afiador de lâminas. No entanto, a 

sua cronologia é incerta por integrarem os níveis não preservados. 

 Regista-se também a presença de lascas de quartzo talhado, encontradas por 

debaixo da estrutura [9], onde teriam exercido a função de calços do bloco, que se 

encontrava aparelhado e disposto na vertical. 
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 Foram ainda identificados elementos de moagem manuais (dormentes e moventes 

em granito, três no total), que se recolheram nos derrubes pétreos das sondagens 10 e 16 

do sector I. Apesar de não serem originárias de contextos seguros, as mós manuais tem 

paralelos nos contextos medievais de S. Gens e do Penedo dos Mouros, pelo que se supõe 

que aqui elas tenham esta mesma cronologia. Também foram recolhidas mós circulares de 

eixo central, aquando da destruirão do sítio na década de 1980, que se integram claramente 

na cronologia romana.  

 

IV.1.3.5 - Outros 

Na sondagem 10 do sector I identificaram-se 15 fragmentos de vidro esverdeado, 

encontrando-se sete destes fragmentos sobre o piso do compartimento I, por debaixo do 

derrube, três no derrube de telhas identificado no compartimento II e quatro inseridos em 

unidades que correspondem ao abandono dos compartimentos II, e canalizações [22] e 

[37]. Foram ainda recolhidos na sondagem 5 do sector III um outro fragmento de vidro 

esverdeado e uma escória de vidro. 

 

IV.1.4 - Comparações e cronologia 

Não obstante tratar-se de uma estação arqueológica muito perturbada, optou-se por 

realizar cinco datações por radiocarbono a partir de amostras provenientes de contextos 

estratigraficamente seguros, na expectativa de que as mesmas pudessem esclarecer a 

sequência cronológica deste sítio. 

A primeira datação foi efectuada sobre um fémur humano identificado no nível 

humoso na sondagem 15 do sector II. Aquando das escavações considerou-se que este 

osso resultaria da violação de uma das sepulturas da necrópole. A esta suspeita acrescia o 

facto de a área desta sondagem corresponder a uma zona de acumulação de pedras 

provenientes da surriba e, consequentemente, originárias de estruturas destruídas pela 

maquinaria. O resultado foi esclarecedor, pois demonstrou de forma inequívoca como a 

primeira ilação estava errada, já que o resultado obtido foi 154 ± 30 BP (Wk-25177), isto é, 

os séculos XVIII ou XIX. A interpretação da existência deste osso neste local é algo que 

poderá ser debatido, mas não no âmbito deste trabalho. 

A segunda datação foi obtida sobre uma amostra de cortiça (Quercus suber) recolhida 

no preenchimento da pia [13] e que data o momento em que esta deixa de ser utilizada, o 

que deve ter ocorrido com o abandono de todo o edifício. O resultado foi 1699 ± 30 BP 

(Wk-25176), cuja calibração a 2 sigma é 250-420 AD. 
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Foi ainda efectuada a datação da amostra de carvão de esteva ou sargaço (Cistus sp.) 

proveniente do interior da sepultura II. Apesar de se terem igualmente identificado carvões 

de madeira de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e de freixo (), que devem corresponder a 

uma estrutura de carvalho que cobriria o sepulcro e que sustentaria a cobertura de lajes 

graníticas a que se fez referência atrás, optou-se por não datar estas amostras devido ao 

chamado “efeito de madeira antiga”, que poderia envelhecer centenas de anos a real 

cronologia de utilização do sepulcro. A presença de um arbusto de vida curta no interior da 

sepultura pode estar, por hipótese, relacionado com a queima de ramadas desta espécie nas 

proximidades e cujos carvões terão incorporado a sepultura durante o seu último episódio 

de utilização. O resultado obtido foi 1100 ± 30 BP (Wk-27459), o que resulta, calibrado a 2 

sigma, em 880-1020 AD. 

 Apesar de se poder estar a lidar com uma amostra de madeira que não é 

exactamente coeva do último enterramento efectuado nesta sepultura, trata-se de uma 

amostra de vida curta contemporânea de alguns momentos de utilização da necrópole. Esta 

foi, portanto, a melhor forma de tentar uma aproximação ao seu balizamento cronológico, 

uma vez em nenhuma das sepulturas escavadas se verificou conservação de material 

osteológico que permitisse uma datação mais segura.  

As restantes duas datações foram obtidas sobre amostras de Erica sp. provenientes 

das unidades [29] e [47]. Estas camadas correspondem, a primeira, ao período que se situa 

entre o abandono das estruturas romanas e a construção dos muros medievais e, a segunda, 

a um nível sobreposto aos muros medievais, com remobilização de solos, por sua vez, 

resultantes dos fenómenos pós-deposicionais que afectaram este sítio, tal como a datação 

veio a demonstrar.  

O resultado obtido para a unidade [47] foi 1750 ± 30 BP (Wk-27457), isto é, 210-

390 AD, calibrado a 2 sigma; a amostra proveniente da unidade [29] resultou em 2016 ± 30 

BP (Wk-27458), cuja calibração a 2 sigma compreende o intervalo de tempo entre 100 BC e 

70 AD, portanto claramente anterior às estruturas a que esta unidade estratigráfica se 

sobrepõe e só compreensível se se tiver em conta a perturbação dos níveis superficiais 

acima referidos.  

No que diz respeito aos paralelos para as peças cerâmicas identificadas neste sítio, a 

peça 1 tem paralelo em alguns fragmentos de cerâmica pintada a branco identificados nas 

escavações de Algodres, nos níveis tardo-romanos, e também em algumas peças de 

Conímbriga, aqui datadas dos séculos IV a V pelo radiocarbono (De Man, 2006, p. 115). As 

peças claramente medievais (nomeadamente os alguidares), por seu lado, encontram 
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paralelos nos sítios do Penedo dos Mouros e S. Gens, aí claramente datadas, pelo 

radiocarbono, dos séculos IX e X. 

Resumindo, os dados actualmente disponíveis permitem afirmar que o sítio do 

Monte Aljão terá tido uma ocupação inicial no século II d.C., a qual terá perdurado até ao 

século IV d.C., ou inícios do seguinte, altura em que as estruturas de transformação de 

lanifícios são abandonadas, tal como documentado pelas duas datações obtidas a partir de 

amostra provenientes do interior da pia [13] e do nível de incêndio [47], que marca o 

abandono do compartimento II. O espaço volta a ser ocupado, com aproveitamento 

parcial das estruturas romanas. Porém, não se conseguiu datar o momento inicial a que esta 

reocupação remonta. De acordo com os materiais cerâmicos recolhidos nos níveis 

revolvidos, e que têm paralelos directos na região, pode-se avançar com a hipótese da 

mesma ter ocorrido no século IX, provavelmente no mesmo período em que a necrópole 

deve ter sido fundada. A ocupação alto-medieval do Monte Aljão perdurará até à Plena 

Idade Média, fase a que se reporta a documentação escrita que menciona a propriedade de 

Aldiam. 

 

IV.1.5 - Funcionalidade e arquitectura das estruturas 

A presença de terra sigillata hispânica e o sestércio de Trajano indicam que a 

ocupação romana deste sítio deve remontar ao século II d.C. Com os dados actualmente 

disponíveis é impossível afirmar que tipo de estabelecimento rural seria. Contudo, a 

identificação de cerâmicas importadas, vidros, moedas, fragmentos de coluna, bem como a 

localização junto da via que ligaria Vissaium à Bobadela (Oliveira do Hospital) leva a crer 

que se trataria de uma villa.  

Considerando o que foi possível escavar e identificar como níveis conservados, 

tudo aponta para que esta villa se dedicasse, entre outras actividades, aos lanifícios. 

Efectivamente, o edifício identificado na sondagem 10 do sector II é constituído por vários 

tanques. A sua construção teve o cuidado de garantir que os mesmos fossem impermeáveis 

e, para isso, utilizou-se pias e lajes em granito de grão fino, já que o granito que constitui a 

rocha de base local é do tipo porfiróide e, logo, menos adequado para aquela função. Não 

se tratando de um lagar e estando muito afastado de recursos aquáticos, a presença destes 

tanques parece apenas fazer sentido se se correlacionar com o tratamento e transformação 

(lavagens e tingimento) de lãs. Aliás, esta é uma actividade tradicional recorrente da 

economia local, bem documentada principalmente para as épocas moderna e 

contemporânea.   
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A fundação dos edifícios do sector II é, por agora, difícil de determinar, sendo 

verosímil que a mesma tenha ocorrido anteriormente ao fim do século III. No 

compartimento I foi ainda possível identificar o que restou do primeiro piso de circulação, 

certamente contemporâneo da fundação do edifício. O piso feito com lajes de granito vem 

a desaparecer aquando a reforma deste espaço. Não é claro que esta reforma ocorra porque 

o edifício estava abandonado ou porque houve necessidade de remodelar as funções 

originais ou reformar o espaço mantendo as funções originais. O que é certo é que desta 

reforma resulta o reaproveitamento de bases e tambores de colunas, dispostos em semi-

círculo junto do tanque I, sugerindo que se tratava de bancos para pessoas que aí estariam a 

trabalhar sentadas. O tanque I estaria então em funcionamento, bem como deveria estar 

em funcionamento o tanque II e os compartimentos II e III. Esta reforma implicou ainda 

que um telheiro fosse construído ou reconstruído para cobrir total ou parcialmente o 

compartimento I. Desse telheiro ficaram os buracos de poste alinhados e o derrube de 

imbrices e as tegulae que selam a ocupação neste compartimento. Os materiais cerâmicos e a 

datação da cortiça indicam que o abandono desta estrutura terá ocorrido com maior 

probabilidade no século IV. 

O espaço do sector II volta a ser ocupado já durante a Alta Idade Média, quando se 

constroem novos muros de pedra não aparelhada que se vão sobrepor parcialmente aos 

muros das estruturas romanas. Os novos muros integram, por vezes, materiais 

reaproveitados de estruturas anteriores. Esta reocupação alto-medieval terá ocorrido nos 

compartimentos II e III, não tendo atingido o espaço ocupado pelo compartimento I. Os 

habitantes medievais tinham conhecimento, pelo menos em parte, das estruturas romanas, 

pois reaproveitam as ruínas dos muros romanos como base para assentamento dos seus 

muros. A função que estas estruturas teriam é por agora impossível de estabelecer.  

Esta ocupação dos compartimentos II e III deve ser contemporânea, pelo menos 

em parte, da necrópole que se identificou no sector III. Até ao momento estão registadas 

16 sepulturas escavadas no substrato rochoso, mas a necrópole seria de maior dimensão, a 

avaliar pela densidade de sepulturas em cada sondagem. A orientação regular das sepulturas 

no quadrante Este e o agrupamento das mesmas leva a supor que esta necrópole estaria 

associada a um edifício religioso que, não só seria o pólo agregador dos enterramentos da 

comunidade, bem como teria condicionado a disposição e a orientação dos sepulcros. 

Deste edifício não foram identificados quaisquer vestígios, mas a admitir que o mesmo terá 

existido situar-se-ia no que é hoje a vinha, a Sudeste das sondagens 5 e 6, e que poderá 

corresponder a algum dos edifícios escavados em 1985. 
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Torna-se difícil interpretar os dados até agora recolhidos, por serem escassos e 

estarem truncados. Durante o Império Romano este local foi uma propriedade rural de 

alguma importância e larga diacronia. Estas características não devem ser alheias ao facto 

desta propriedade se encontrar junto a uma das vias importantes da região. Não é claro que 

esta propriedade continue a ser ocupada e cultivada pois não existem dados arqueológicos 

ou documentos que o comprovem, todavia, não é improvável que tal tenha ocorrido, tal 

como sucedeu em tantas outras villae peninsulares durante os séculos V a VI.    

Seja como for, a necrópole e o eventual edifício religioso a que esta estaria 

associada já não seriam usados em meados do século XII, pois não há qualquer menção à 

sua existência nos documentos inseridos no cartulário de Santa Cruz.  

Com efeito, a primeira referência documental ao Aljão data de 1140 quando a “villa 

de Aldiam” é vendida por D. Afonso Henriques a Garcia Eneguiz e a Paio Eneguiz 

(documento 4 do Anexo III). Neste documento delimita-se a propriedade de forma precisa 

e ainda hoje é possível identificar a maioria destes limites:  

“...Ego Alfonsus rex Portugalensium princeps [...], vobis Garsia Eneguiz et Pelagius Eneguiz 

facio vobis karta venditionis [...] de una villa prenominata Aldiam [...] sparte per illo lombo de Arcozelo, 

et de alia parte per illo flumen Mondeci et de alia parte per illa aqua de Cessada, et inde cum Castro do 

Lobo.”  

A descrição coincide, efectivamente, com o espaço correspondente grosso modo à 

actual propriedade (figura IV.1.2). O próprio topónimo “Aldiam” parece não deixar 

qualquer dúvida quanto a esta correspondência; com excepção da referência à Cessada, 

todas as demais menções são facilmente identificáveis, devendo o topónimo de Castro do 

Lobo corresponder ao Penedo dos Mouros (capítulo IV.4). 

 Em 1141 outro documento referencia a propriedade do Aljão a propósito da 

doação de um oitavo da “villa de Aldiam”, que Paio Eneguiz e sua mulher fazem ao 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (documento 5 do Anexo III). Neste documento são 

referidos os bens que compunham esta propriedade:  

“… Damus et concedimus vobis canonicis Sancte Crucis ipsam villam nomine Aldiam [...] cum 

suis domibus, vineis, terris cultis et incultis, montibus et fontibus, pascuis, molinis et sedibus molinarum 

…“  

É provável que a referência aos moinhos corresponda aos quatro lagares rupestres 

existentes no sítio das Lágeas (figura IV.1.16) A presença de vinha na propriedade, por seu 

lado, deixa antever que alguns desses lagares poderiam estar relacionados com a produção 

de vinho (Tente, 2007b). 
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Existem duas formas de interpretar estes dois documentos no que respeita à 

continuidade e funcionalidade deste sítio. A primeira hipótese é a de que o Monte Aljão 

após a queda do Império Romano terá estado abandonado e que só terá ressurgido no final 

da Alta Idade Média, ainda como uma grande propriedade rural que o primeiro rei 

português vende a dois particulares. A segunda hipótese leva a considerar que este local 

pode ter tido uma certa continuidade de ocupação humana, assumindo-se na Alta Idade 

Média como sendo o território de uma aldeia camponesa, de que o próprio rei se apropria 

no século XII. Na documentação disponível para as Astúrias e Leão, datada dos séculos XI 

e XII, é relativamente frequente a menção aos limites geográficos precisos do território das 

aldeias, numa descrição em tudo semelhante àquela que o documento de 1140 apresenta. 

Estas aldeias apesar da maioria apenas ser mencionada na documentação já na Plena Idade 

Média terão sido fundadas em período anterior que pelo menos remonta ao século IX 

(Fernández Mier, 2010). Tal ocorre igualmente na Galiza, mas aqui a documentação é mais 

antiga. Usando estes paralelos não é inusitado considerar que o Monte Aljão possa ter sido 

igualmente uma aldeia de camponeses, que terão ocupado o espaço anteriormente 

pertencente à propriedade romana algures durante a Altas Idade Média. A tempo acabam 

por fundar um habitat concentrado dotado de um espaço sepulcral (eventualmente 

associado a um edifício religioso) e de um território que exploram (aldeia e o seu termo). 

Durante o processo de senhoralização esta comunidade acabará por perder 

progressivamente a sua autonomia, conquistada na sequência do colapso do Império, 

levando a que em meados do século XII esta aldeia e, com certeza os seus habitantes, 

estejam na dependência de senhores privados (laicos e eclesiásticos).  

No primeiro foral dado a Gouveia (Gaudella) por D. Sancho I em 1189 (documento 

2 do Anexo III), o Monte Aljão não é mencionado, apenas nas Inquirições de 1258, com 

D. Afonso III, vem a ser referido a propósito de uma propriedade do rei localizada junto a 

um caminho denominado "via algiam" (Ruivo e Carvalho, 1996). Esta deverá corresponder 

à velha via romana, que após atravessar o Mondego na Quinta da Barca percorre todo o 

planalto ocupado pelo território do Aljão e dirige-se para Oeste, passando pela área do 

Safail (Vila Nova de Tázem), provavelmente em direcção à Bobadela.  

Desconhece-se, porém, o destino desta propriedade entre os séculos XII e XVI, 

mas em 1510, com o foral de D. Manuel à vila de Gouveia, volta a aparecer na 

documentação que a propriedade de Aljão é doada pelo rei aos moradores da vila, para aí 

lavrarem e apascentar gado sem que disso pagassem tributo ao concelho ou a qualquer 

senhor da região (Guerrinha, 1985). Este foral, no entanto, parece apenas legalizar uma 
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prática já corrente, uma vez que o documento menciona a tradição do uso desses terrenos 

pelos moradores da vila de Gouveia, tradição que remontará à Baixa Idade Média. 

A propriedade foi gerida pelo concelho desde o século XVI até ao aparecimento da 

Regência do Aljão que, em 1880, se transforma na Associação de Beneficência Popular de 

Gouveia (Guerrinha, 1984). Esta associação é ainda hoje a proprietária e gestora da 

propriedade, que conserva, como vimos, os seus limites originais desde a época de D. 

Afonso Henriques. 
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. 

Figura IV.1.1 - Localização geográfica do sítio sobre CMP 1:25000 nº 201. 

 

 
 

Figura IV.1.2 - Limites da propriedade do Aljão (base cartográfica Google Earth). 
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Figura IV.1.3 - Levantamento topográfico do Monte Aljão, com indicação dos sectores e das sondagens 

arqueológicas 
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Figura IV.1.4 - Aspecto geral da sondagem 10 do sector II. 

 

 
 

Figura IV.1.5 - Aspecto final da sondagem 10 do sector II. 
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Figura IV.1.6 - Pormenor da pia [13]. 

 

 
 

Figura IV.1.7 - Aspecto final da escavação, pode-se observar em primeiro plano os muros medievais 

construídos sobre as estruturas tardo-romanas. 
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Figura IV.1.8 - Pormenor da base de coluna (C1), observa-se que a mesma se sobrepõe a telhas e tijoleiras 

romanas. 

 

 
 

Figura IV.1.9 - Pormenor do perfil desenhado da sondagem 10 do Sector II. 
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Figura IV.1.10 - Fase final da escavação da sondagem 16 do sector II. 

 

 
 

Figura IV.1.11 - Sepulturas 1 e 2 da sondagem 5 do sector III. 
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Figura IV.1.12 - Aspecto geral da escavação da sondagem 6 do sector III. 

 

 
 

Figura IV.1.13 - Sepulturas III, IV, V e VI da sondagem 6 do sector III. 
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Figura IV.1.14 - Corte efectuado no limite Este da vinha. 

 

 
 

Figura IV.1.15 - Sepulturas do Monte Aljão, localizada na propriedade, mas afastada cerca de 700 m da 

necrópole escavada. 
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Figura IV.1.16 - Lagar 1 das Lágeas, situados no sítio das Lágeas, mas dentro a propriedade do Aljão. Trata-se 

de um conjunto de quatro lagares e lagaretas que devem corresponder aos molinis mencionados no documento 

de 1141.  

 

 

 

Figura IV.1.17 - Planta da intervenção realizada em 1985 (Martinho e Martinho, 1985). 
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Figura IV.1.18 - Planta de pormenor da sondagem 10 do sector II. 
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Figura IV.1.19 - Planta final da sondagem 10 do sector II.
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Figura IV.1.20 - Perfil da sondagem 10 do sector II.
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Figura IV.1.21 - Pormenor do alçado do muro [10] da sondagem 10 do sector II. 
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Figura IV.1.22 - Planta final da sondagem 16 do sector II. 
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Figura IV.1.23 - Perfil da sondagem 16 do sector II. 
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Figura IV.1.24 - Planta 1 da sondagem 5 do sector III 
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Figura IV.1.25 - Planta 2 da sondagem 5 do sector III. 
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Figura IV.1.26 - Perfil da sondagem 5 do sector III. 
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Figura IV.1.27 - Planta da sondagem 6 do sector III 
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Figura IV.1.28 - Peça 1. 
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Figura IV.1.29 - Peças 2, 3, 12. 
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Figura IV.1.30 - Peças 9, 10 e 13. 
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Figura IV.1.31 - Peça 5; bases 160 e 290; pesos 289 e 313 e cossoiro 589.  
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Figura IV.1.32 - Peças 6, 7, 11 e 8.  
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Figura IV.1.33 - Peça 4 e fragmentos 20, 121 3 548. 
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Figura IV.1.34 - Fragmentos decorados 73, 468,292, 324, 147, 291, 162, 120, 151, 153, 245, 568 e 13.
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Figura IV.1.35 - Dolium epigrafado e dolium esgrafitado. 
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Quadro IV.1.1 

Atributos tipológicos métricos das sepulturas 

 

N So* S CS O Tg Tg

A 

Tg 

B 

c1 p R1 R2 CL CC L Lm C Pf c1' c 

1'' 

I 5 1 0 NE B  3 2 0   1 2 43  205 30   

II 5 1 0 NE B  1 2 0   3 2 30  153 36   

III 6 1  NE ?    1   5 2    30   

IV 6 1  E ?    0   3 2  27 187 31   

V 6 1  NE A 2   0   2 0 19 19 82 18   

VI 6 1  NE ?    0     ? ? ? ?   

VII 6 1  E? ?       5  ? ? ? 25   

VIII 6 1  NE A 2      3 1 25 25 110 10   

1 ** 0 0 E B  1 5      40 34 157 ?   

2 ** 1 0 NE B  0 3      ? ? 105 ?   

3 ** 1 0 NE ?  3 7      32 ? ? ?   

4 ** 1 0 NE B  3 8      25 24 86 ?   

5 ** 1 0 NE B         37 54 140 ?   

6 ** 1 0 NE B         20 20 100 ?   

7 ** 1 0 NE B         34 28 114 ?   

Tr. *** 0 1 NE A 2   0   2 2 72 72 189 23   

* Sondagem. 

** Sepulturas identificadas em 1985, segundo Tente, 2007a. 

*** Sepultura da Tapada/Rascão, apesar de inicialmente publicada como isolada (Tente, 2007a, p. 69) deve ser considerada com 

pertencente a esta necrópole de que dista cerca de 75 m. 

 

 

 

Quadro IV.1.2 

Atributos tipológicos métricos da sepultura isolada do Monte Aljão 2 

 

N CS O T

g 

Tg 

A 

Tg 

B 

c1 p R1 R2 CL CC L Lm C Pf c1' c 

1'' 

1 0 NE B  9 8 0   2 1 43 44 177 30 20 30 
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Quadro IV.1.3  

Inventário geral dos fragmentos da cerâmica proveniente da sondagem 10 do sector I 

 

Unidade Bordos Bases Bojos Asas Outros (a) TOTAL 

0 7 5 24 2  38 

1 16 13 89 4  122 

2 43 16 396 5 2 462 

6 1  55   56 

7 1     1 

27 2  4   6 

28   3   3 

29  1    1 

30   56   56 

32   2   2 

33   1   1 

36   2   2 

39   26   26 

43   19   19 

46   1   1 

48   19   19 

TOTAL 70 35 697 11 2 815 

(a)Estão consideradas tampas adaptadas de fragmentos de dolium ou telhas 
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Quadro IV.1.4 

Atributos métricos das peças descritas (medidas em mm) 

Peça D dm d db H h E e 

1 193 58 72 101 321 - 3 2,5 

2 - 112 129 73,2 - 10,4 6,1 3,9 

3 - 174 193 - - 20,3 7,6 5,7 

4 . . 49 . . . 8.9 6 

5 221 - 221 - - - 10,3 7,9 

6 212 - 212 - - - 10,1 7,2 

7 - 226 243 - - 20,1 10,2 10,1 

8 - - 274 - - - 10,5 8 

9 270 - 270 - - - 12,1 92 

10 - - 269 - - - 13,2 8,3 

11 - - 256 - - - 10,3 8,1 

12 223  223    10,3 5,7 

13 483 - 483 - - - 8,5 7,3 

14 - - - - - - 8,4 6,1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  

Os contextos arqueológicos 
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IV.1 - Monte Aljão 

 

IV.1.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

O Monte Aljão localiza-se na freguesia de Rio Torto, no concelho de Gouveia. O 

topónimo designa uma área mais ou menos aplanada que se encontra circundada pelo rio 

Mondego, a Norte, a aldeia de Arcozelo, a Este, o Rio Torto, a Oeste, e a actual Estrada da 

Beira (EN17), a Sul.  

A primeira referência ao sítio arqueológico é feita numa carta de Bernardo 

Rodrigues do Amaral dirigida a José Leite de Vasconcelos, datada de 9 de Maio de 1904, e 

publicada depois pelo Museu Nacional de Arqueologia. Nessa carta, entre outras 

referências a informações orais e observações no terreno levadas a cabo pelo signatário, é 

referido que: 

“Numas terras da Câmara de Gouveia q/denominam de Aljão há uma fonte dos mouros q/ 

ainda está muito bem conservada. - Aí próximo também encontrei um pedaço de uma mó circular restos de 

telha de rebordo também ali encontrei umas pedras enterradas e alinhadas parece-me q/ não foram p.ª 

orcas.” (MNA, edição em CD-ROM).  

Apesar da informação aqui referida, não foi realizado qualquer estudo mais 

aprofundado.  

O sítio cai novamente no esquecimento até à década de 80 do século XX, quando 

uma surriba para o plantio de vinha expôs vários vestígios arqueológicos. Para minimizar o 

impacte causado e avaliar a extensão da destruição, os Serviços Regionais de Cultura da 

Zona Centro realizaram aí escavações, das quais resultou apenas um relatório, aliás com 

diversas insuficiências. Segundo este relatório, nos 45 m2 então intervencionados foram 

identificados cinco níveis de ocupação: o mais antigo corresponde à fundação de um 

edifício romano; um segundo, que foi unicamente detectado no sector Oeste da sondagem, 

corresponde a um alicerce de um muro cuja cronologia não é referida; um terceiro, que se 

sobrepõe ao edifício romano e que corresponde ao nível da necrópole de inumação; um 

quarto, após o abandono da necrópole, em que esta é sobreposta por outro edifício 

medieval de planta sub-quadrangular; e, finalmente, um quinto nível, identificado na área 

Nordeste, que se traduz num alicerce de um muro que se sobrepõe ao derrube da estrutura 

correspondente ao terceiro nível de ocupação (figura IV.1.17). 

Infelizmente, o relatório da intervenção é muito simplista quanto aos critérios 

usados para a distinção entre os diversos níveis de ocupação. Por outro lado, não existe 

uma única linha que descreva os materiais arqueológicos identificados e destes não há 
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informação sobre o seu paradeiro. Como nenhuma informação adicional em relação a este 

sítio foi publicada, conhece-se portanto muito pouco dos resultados obtidos nesta 

intervenção. 

A primeira publicação sobre o sítio arqueológico refere-se à sepultura escavada na 

rocha localizada próxima de um depósito de água, na parte mais elevada do local. A 

sepultura é incluída num estudo comparativo sobre as sepulturas escavadas na rocha dos 

concelhos de Gouveia e Carregal do Sal. Este vestígio sepulcral é então denominado de 

Tapada/Rascão e é considerado uma sepultura isolada, uma vez que, à época, a vegetação 

não permitiu identificar qualquer outro vestígio próximo (Tente e Lourenço, 1998).  

O Monte Aljão volta a ser mencionado na bibliografia em 2007 integrado na tese de 

mestrado da signatária sobre a ocupação alto-medieval da encosta Noroeste da Serra da 

Estrela (Tente, 2007a). Neste trabalho é feita uma nova abordagem ao sítio, considerando-

se que se trata de uma propriedade rural que teve ocupação romana e medieval, e que 

agregaria vários vestígios dispersos, tais como os lagares das Lágeas (figura IV.1.16) e as 

sepulturas de Tapada/Rascão e de Monte Aljão 2. Usando como base de trabalho os dados 

do relatório policopiado da intervenção de 1985, no presente trabalho descreve-se 

pormenorizadamente as sepulturas então identificadas. Estas são predominantemente 

antropomórficas, estavam escavadas no saibro de granito que constitui o substrato 

geológico local e eram coberta por pedras não aparelhadas, sendo de destacar a sepultura 1, 

que tinha uma cobertura de duas lajes de granito afeiçoadas ao formato do sepulcro. A 

sepultura 6, por seu lado, foi “escavada” no muro norte do edifício romano, e a sepultura 7 

aproveitava o paramento externo do mesmo muro, tendo a sua parte esquerda sido 

construída com pedras de diferentes dimensões. Das sete sepulturas identificadas, pelo 

menos cinco apresentam dimensões consentâneas com enterramentos infantis (sepulturas 

2, 4, 5, 6 e 7).  

 O relatório da intervenção de 1985, por um lado, e a informação contida nos 

documentos de 1140 e 1141 (?) inseridos no Livro Santo de Santa Cruz (documentos 4 e 5 

do Anexo III), por outro, foram o ponto de partida que motivou a realização de trabalhos 

de prospecção arqueológica que visaram o reconhecimento de áreas com vestígios 

conservados. Assim, efectuou-se uma primeira campanha de escavação no Verão de 2008, 

que teve por objectivos a delimitação da área arqueológica e a escavação de contextos que 

permitissem obter mais informações sobre a funcionalidade e cronologia deste sítio. 

 A execução desta tarefa foi particularmente difícil, pois a área de dispersão dos 

vestígios é muito extensa e não se pôde contar com indicações precisas sobre a localização 



55 
 

das sondagens de 1985. Deste modo, a metodologia de abordagem teve de assentar numa 

estratégia que privilegiou, numa primeira fase, a realização de sondagens de diagnóstico 

distribuídas de forma aleatória pela mancha de vestígios. Para uma melhor leitura do espaço 

ocupado pela estação arqueológica, optou-se pela sua divisão em três sectores, 

correspondendo o sector I a uma área periférica localizada a Norte do caminho de acesso 

ao depósito de água, o sector II ao espaço a Sul e a Sudoeste desse caminho (abrangendo 

toda a área a Este do depósito da água), e o sector II à vinha que motivou a última 

afectação do sítio arqueológico (figura IV.1.3). Foram efectuadas 23 sondagens de 

diagnóstico, cuja área individual variou entre os 2 m2 e os 6 m2, estando distribuídas da 

seguinte forma: uma no sector I, 17 no sector II, e cinco no sector III. As sondagens 

revelaram-se muito úteis, pois não só permitiram a identificação das áreas com contextos 

preservados, como possibilitaram a delimitação o sítio em si. Nesta primeira campanha 

identificaram-se vestígios arqueológicos in situ, nas sondagens 10 e 16 do sector II e na 

sondagem 5 do sector III.  

 Numa segunda fase, aquelas sondagens foram alargadas e procedeu-se à escavação 

em área aberta. 

 Em Julho de 2009, foi levada a cabo segunda campanha de escavações, tendo como 

objectivos: a obtenção de informação mais precisa sobre as ocupações identificadas na 

sondagem 10, pelo que se alargou a área intervencionada em 2008 em mais 10 m2; e a 

identificação de mais sepulturas da necrópole, preferencialmente não afectadas pelas 

surribas. Deste modo, no sector III (vinha) efectuaram-se mais quatro sondagens, sendo 

que em apenas uma, a sondagem 6, se identificaram sepulturas afectadas mas não 

destruídas. 

 

 IV.1.2 - Estratigrafia e estruturas  

 

 IV.1.2.1 - Sector I 

 Apenas se realizou uma sondagem de diagnóstico, com uma área de 4 m2. A mesma 

revelou-se completamente estéril do ponto de vista arqueológico.   

 

 IV.1.2.2 - Sector II 

 O Sector II comportava a área entre a estrada municipal e os estradões de acesso, 

abrangendo uma ampla área de terrenos abandonados, ocupada por um pinhal incipiente, 

silvas e giestas. Ao longo de todo este espaço, eram visíveis à superfície (nos locais onde a 
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visibilidade do terreno o permitia) vestígios de materiais arqueológicos. Neste sector foram 

efectuadas 17 sondagens de diagnóstico, tendo sido intervencionada uma área total de 109 

m2. A área de cada sondagem variou entre os 4 m2 e 6 m2 e, na maioria, não se detectaram 

quaisquer contextos conservados Apenas nas sondagens 10 e 16 foram identificados níveis 

arqueológicos pelo que se passará à descrição da estratigrafia aí reconhecida. 

 

 Sondagem 10 

 Localizada no limite Oeste da vinha, no seguimento do alinhamento de um talude 

em pedra solta aí existente, no qual são visíveis bastantes fragmentos de cerâmica de 

construção e de uso doméstico, nomeadamente, fragmentos de talha. Inicialmente, foi 

marcado um rectângulo de 4×1 m. Como foram identificados níveis conservados, a 

escavação foi aumentada, tendo-se escavado nas duas campanhas realizadas uma área total 

de 43 m2. A rede que serviu de referencial ao registo definiu quadrados de 2 x 2 m, tendo 

sido escavados os quadrados B1, B2, B3, C1, C2, C3, E2, E3 e parte de A2 (figuras IV.1.19 

e IV.1.20).  

 Após a limpeza do terreno e decapagem das terras de superfície, foi identificada a 

seguinte sequência estratigráfica: 

 

[0] – Unidade de terras humosas castanhas (5YR 4/2), que ocupa toda a área. Cobre a [1] e 

[10]; 

[1] – Camada de terras castanhas (5YR 4/3), sob a [0]. Cobre a [2], [7]; 

[2] – Derrube de tegulae e imbrices, envolto em terra castanho amarelada, por vezes muito 

compacta, cobrindo toda a área da sondagem. Sob a [1], cobre a [3], [4], [5], [14], [17], [18], 

[18a] e [19]. Enche a [17] e [19]; 

[3] – Estrutura localizada no topo sul da sondagem. Constituído por grandes lajes de 

granito dispostas contra o afloramento, que em algumas áreas foi cortado e aplanado, não 

foi totalmente delimitado pois prolonga-se para espaço não escavado. Apresenta de 

medidas visíveis: 520 cm de comprimento por 38 cm de largura e 62 cm de altura máxima 

conservada. As lajes apresentam uma espessura média de 10 cm. Coberto parcialmente por 

[0] e encosta a [2] e [6], [8], [10], [12]; 

[4] – Pavimento que cobria quase na totalidade a área da sondagem. Relativamente nivelado 

e friável, aparenta ser uma mistura de granito (muito triturado) e cal. De cor branco 

amarelado (2.5YR 8/2) apresentava bastantes vestígios de cortes, que em parte poderão ter 

sido provocados pelas práticas agrícolas e por raízes. Coberto pela [2], [6] e [14], é cortado 
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pela [8], [9], [15], [16], [17], [18] e [19]; 

[5] – Mancha de terras de cor castanho amareladas (10YR 5/4), que se localizam no topo 

sul da sondagem. É sobreposta pelo derrube [2] e cobre a [6];  

[6] – Derrube de telhado (tegulae e imbrices) semelhante a [2], mas individualizado no topo 

sul da sondagem, junto da estrutura [3], à qual encosta. Cobre a [2], [8], [9], [15], [16] e [17]; 

enche a [15], [16]; 

[7] – Derrube de telhado (tegulae e imbrices), semelhante a [2] e a [6], mas individualizado por 

se encontrar no interior da pia [13]. Coberto pela [1], cobre a [8], [9] e [10] e enche a [13].  

[8] – Bloco granítico, bem aparelhado e polido, de forma rectangular, com 138 cm de 

comprimento, 18 cm de largura e 30 cm de altura externa e 25 cm de altura interna. Corta o 

pavimento [4], delimita a Noroeste a pia [13], é coberto por [6] e encosta a [7], [9] e a [12] e 

corta a [4]; 

[9] – Laje de granito de forma rectangular bem aparelhada, na qual são visíveis as marcas de 

picotagem. Tem os cantos ligeiramente chanfrados, e possui 108 cm de comprimento, 28 

cm de largura e 35 cm de altura interna e externa. Sensivelmente a meio, no topo superior, 

apresenta um desgaste/picotado de forma circular e na face interna são visíveis três 

covinhas sobrepostas. Coberto por [6] e [7], corta a [4] e encosta a [8], [10] e [12]. Na sua 

base foram identificados calços talhados em quartzos dispostos de forma a calçar esta laje e 

que devem ter sido colocados em época tardo-antiga ou medieval; 

[10] – Muro constituído por pequenas pedras de granito, rudemente afeiçoadas, que 

delimita a Sul a pia [13]. No seu alçado, na parte central, apresenta uma abertura oval, 

constituída por dois imbrices justapostos, que definem a canalização [11] que forneceria água 

à pia [13]. Coberto pela [0] e [7], encosta a [3], a [9] e a [12];  

[11] – Canalização constituída por duas telhas de meia cana, visível no alçado Norte do 

muro [10]; 

[12] – Pavimento que reveste todo o rebordo interno da pia [13]. Trata-se de uma 

argamassa de cal, muito friável, misturada com bastantes fragmentos de telha e cerâmica 

triturada e algumas pedras de quartzo, que se encontram mais concentradas no canto 

Norte. Apresenta uma coloração amarelada (5Y 8/4) Ainda conserva o topo alisado e 

regular no canto Sudeste. Encosta às estruturas adjacentes [3], [8], [9] e [10], envolve a pia 

[13] e corta o piso [4]; 

[13] – Grande bloco granítico de forma oval, no qual foi escavada uma cavidade em U 

alongado. Bem afeiçoado, os rebordos encontram-se polidos e no interior são visíveis as 

marcas de desbaste da pedra. Apresenta 80 cm de comprimento máximo interno, por 66 
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cm de largura e 47 cm de profundidade. Os rebordos têm cerca de 8 cm de largura. 

Coberto e cheio por [7], e envolvido pela argamassa [12];  

[14] – Pavimento constituído por duas lajes de granito, visível no quadrado A2 e que se 

prolonga o corte. As lajes têm cerca de 10 cm de espessura e assentam directamente sobre 

o piso [4]. Coberto por [2]. Deve corresponder a um piso original do compartimento I;  

[15] – Buraco de poste, de forma circular, escavado no pavimento [4] com 22 cm de 

diâmetro e 7 cm de profundidade. Corta a [4] ; coberto e cheio pela [6];   

[16] – Buraco de poste escavado no pavimento [4]. De forma rectangular tem 20 cm de 

comprimento por 14 cm de largura e 7 cm de profundidade. Corta a [4] ; coberto e cheio 

pela [6]; 

[17] – Buraco de poste de forma rectangular, escavado no pavimento [4], com 16 cm de 

comprimento, 10 cm de largura e 15 cm de profundidade. Corta a [4]; coberto e cheio pela 

[6]; 

[18] – Estrutura negativa (fossa?) de forma circular, que corta o pavimento [4] e o substrato 

geológico. De difícil delimitação, tem cerca de 50 cm de diâmetro no fundo e entre 62 cm 

/68 cm no topo. Apresenta 60 cm de profundidade. No topo parece existir um pequeno 

rebordo formado por pedras de pequenas dimensões. Coberto pela [2], é cheio pela [18a];  

[18a] – Depósito de terras de cor castanho claro (10YR 6/3), medianamente compactas, 

com muitas inclusões de pedras de pequenas e médias dimensões e fragmentos de tegulae e 

imbrices. Coberta pela [2], enche a [18];  

[19] – Vala de forma oblonga que corta o pavimento [4], com cerca de 57 cm de 

comprimento 33 cm de largura e 20 cm de profundidade; 

[20] – Muro construído por pedra não aparelhada e com materiais arquitectónicos 

reaproveitados, preenchido por terras amareladas [21] e que se sobrepõe ao limite da pia 

[13]. Tem uma orientação Sul/Norte, encosta aos muros [31], [35], [49], sobrepõe-se a [47] 

e é coberta por [2]; 

[21] – Terras amareladas (10YR 7/6) que preenchiam os espaços entre material pétreo do 

muro [20]; 

[22] – Canal escavado na rocha de base situada nos quadrados D1 e E1, cujo alinhamento é 

coincidente com a canalização [14] identificada na sondagem 16;  

[23] – Laje de granito que corresponde ao que resta da cobertura do canal [22]. Localiza-se 

no quadrado D1; 

[24] – Terras castanhas (5YR 4/3) com alguns carvões que enchem a estrutura [22], no 

quadrado D1; 
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[25] – Rocha de base rebaixada em cerca e 38 cm para definir o compartimento II. É 

sobreposta por [39] e [48] e cortada pela [43] e pela [44];  

[26] – Mancha de terras castanhas escuras (7.5YR 4/2) situadas nos quadrados D2 e E2 e 

cobertas pela unidade [2]; 

[27] – Terras castanho acinzentadas (5Y 4/1) com carvões dispersos incorporados 

localizadas no quadrado D3 e que cobrem a unidade [21]; 

[28] – Terras castanhas (5YR 4/3) com alguns carvões dispersos contidos que preenchem o 

muro [10] junto da pia [13]; 

[29] – Camada de terras (7.5YR 4/1) pouco espessa, dispersa e não contínua que se define 

por carvões de pequena dimensão agrupados por manchas e que deve corresponder a um 

incêndio. Identifica-se nos quadrados D1, D2, E1 e E2. Sobrepõe-se à [30] e é sobreposta 

por [3]; 

[30] – Derrube pétreo que se localiza nos quadrados D1, D2, E1 e E2, dentro do 

compartimento II e que é sobreposto por [29] e se sobrepõe à [47];  

[31] – Muro pétreo de pedra não aparelhada que se localiza no quadrados D2. Possui uma 

orientação Oeste/Este e encosta aos muros [10] e [20] e sobrepõe-se a [41]; 

[32] – Derrube pétreo semelhante ao derrube [2], mas que se individualizou por preencher 

o canal [22]; 

[33] – Terras castanhas (7.5YR 4/3)com alguns fragmentos de dolium contidos que enchem 

a estrutura negativa [34]. Localiza-se no quadrado D2; 

[34] – Depressão ovalada situada no quadrado D2, preenchida com as terras [33]; 

[35] – Muro pétreo muito destruído, constituído apenas por cinco pedras não aparelhadas. 

Encosta aos muro [20] e [49]. Tem um sentido Oeste /Este; 

[36] – Derrube do muro [31] que assenta directamente na rocha de base e que se localiza 

nos quadrados D1 e D2. Assenta directamente sobre o piso [4]; 

[37] – Canal escavado na rocha de base localizado nos quadrados D1 e D2, com sentido 

Oeste-Este, e que é paralelo a [41]; 

[38] – Terras castanhas (5YR 4/3) que preenchem o canal [37]; 

[39] – Rocha de base escavada de forma a definir o piso do compartimento III. Localiza-se 

nos quadrados D3 e E3 e é coberta por [48]; 

[40] – Rocha de base escavada de forma a definir o lado Norte do compartimento II e 

servir de base ao muro [20]; 

[41] – Rocha de base escavada de forma se forma a definir o lado Este do compartimento 

II e servir de base ao muro correspondente ao derrube [36]. Orientação Norte-Sul. 
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Sobreposto por [3] e em parte por [30]; 

[42] – Laje em granito de grão fino que ocupa grande parte do piso do tanque 1. Localiza-

se nos quadrados D2 e E2. Tem uma espessura média de 8 cm e estava encaixada num 

sulco escavado na rocha paralelo ao piso e perpendicular à parede Oeste, também de rocha, 

do tanque 1. Sobrepõe-se a [45] e é sobreposta por [30];  

[43] – Rocha de base rebaixada para definir o tanque 1. Localiza-se nos quadrados D2 e E2 

e corta [25], é preenchida por [42] e [45]. O rebaixamento é em média de 38 cm face à base 

do muro [31] e de 24 cm em relação ao piso [25] correspondente ao compartimento II; 

[44] – Depressão na rocha escavada no compartimento II (quadrado E2), que deve 

corresponder a um apoio de dolium. Corta a [25] e é sobreposta por [30]; 

[45] – Terras castanhas claras (10YR 6/4) que se localizam entre a rocha de base e a laje 

[42]. Localiza-se nos quadrados D2 e E2. Cobrem [43] e são sobrepostas parcialmente por 

[42]; 

[46] – Argamassa de areão de granito (10YR 7/4), quartzo e cerâmica triturada misturadas 

com cal que revestem o espaço entre a laje [42] e o tanque 1; 

[47] – Camada de terras castanho escuras carbonosas (10YR 3/2), que contém alguns 

carvões de pequena dimensão dispersos e que pode corresponder a um incêndio anterior à 

ocupação medieval. Identifica-se nos quadrados D3, E2 e E3, sobreposta pela [30] e pelos 

muros [20], [35] e [49] e sobrepõe-se à [48]; 

[48] – Camada de terras castanhas (7.5YR 4/3) que se sobrepõe à rocha de base nos 

quadrados D3, E2 e E3, sobreposta pela unidade [47] e sobrepõe-se às unidades [25] e [44]; 

[49] – Muro com apenas uma fiada de pedra não aparelhada que adossa ao muro [20], e que 

encosta ao muro [35].  

 

 Foram ainda individualizados alguns elementos arquitectónicos (figura IV.1.18):  

C1 – Fragmento de base ou capitel, em granito, disposto na vertical e que assentava 

parcialmente sobre uma tegula do derrube [2] e sobre o pavimento [4]. Tem 36 cm de 

diâmetro e 40 cm de altura (figura IV.1.18).  

C2 – Fragmento de tambor de coluna, em granito, apresentando uma superfície irregular, 

bastante picotada. Tem de diâmetro 36 cm e de altura 40 cm. Assentava sobre o derrube [6] 

e era encostado pelo derrube [2].  

C3 – Pequeno tambor de coluna, em granito, fragmentado, com 30 cm de diâmetro e 30 

cm de altura. Assentava sobre o derrube [6].  

C4 – Fragmento de tambor de coluna, em granito, cravado no pavimento [4], e localizado 
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no exterior do canto norte da estrutura da pia [13]. Apresenta-se bem afeiçoado e polido 

com 32 cm de diâmetro e 36 cm de altura.  

 

 A escavação permitiu assim definir três compartimentos e dois tanques de 

cronologia romana, que se descrevem do seguinte modo: 

 

Compartimento I – espaço rectangular não identificado na totalidade (figuras IV.1.18 e 

IV.1.19), que está definido a Oeste pelo muro [3] e a Sul pelo muro [31]. Contém no seu 

interior a estrutura de pia/tanque, uma fiada de buracos de poste escavados na rocha com 

orientação Oeste/Este, paralelos ao muro [31] e uma base de apoio de dolium ([18]). 

Continha igualmente no seu interior tambores e bases de coluna disposto em semi-círculo 

junto ao muro [3]. Originalmente este compartimento deve ter sido lajeado, tal como se 

encontra documentado no quadrado A2 pela unidade [14], mas a sua reutilização em 

período romano tardio terá implicado uma reforma do piso transformando-o em piso de 

argila e ladrilhos sobre a rocha. Este compartimento estava selado por um derrube de 

tegulae e ímbrices, tendo sido identificado por cima do piso dois dolia, um deles epigrafado 

(figura IV.1.35), um dolium, forma aberta, alguns fragmentos de vidro, dois potes/panelas 

(figura IV.1.29) e uma bilha pintada a branco (figura IV.1.28), bem como diversos 

fragmentos de ferro e uma moeda de Constantino II. 

 

Compartimento II – espaço quadrangular não identificado na totalidade, localizado nos 

quadrados D1, D2, E1 e E2, que é contíguo ao compartimento I pelo lado Norte e que é 

deste separado pelo muro [31]. Confina no lado Oeste com o compartimento III, através 

de um “muro” escavado na rocha de base definido como unidade [40] No seu interior foi 

escavado o tanque 1 que ocupa o canto Noroeste do compartimento (figuras IV.1.6, IV.1.7 

e IV.1.19). A Sudeste deste foi igualmente escavada uma depressão ovalada na rocha de 

base ([44]) que deve corresponder a um apoio de dolium. O compartimento deve ter tido 

uma cobertura de ímbrices e tegulae já que no seu interior se documentou um derrube pouco 

expressivo deste tipo de materiais de construção. 

 

Compartimento III – divisão rectangular que não foi identificada na totalidade. 

Corresponde a um espaço escavado na rocha de base e que se encontra definido no lado 

Noroeste pelo muro [10] e no lado Sudeste pela estrutura em rocha [40]. Confina a 

Noroeste com a pia e a Sudeste com o compartimento II (figuras IV.1.7 e IV.1.19). Não é 
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verosímil afirmar que este compartimento teria uma cobertura de telha, já que no seu 

interior não se identificaram vestígios significativos dessa presença. 

  

Tanque 1 – estrutura complexa que se situa no canto Sudoeste do compartimento I. Está 

definido a Oeste pelo muro [3], a Sul pelo muro [10] e a Este e a Norte por duas grandes 

lajes aparelhadas e dispostas na vertical ([8] e [9]). O espaço interior tem cerca de 114 cm 

por 90 cm e contém uma grande pia escavada num bloco de granito de grão fino ([13]) que 

assenta sobre uma fossa escavada na rocha de base (figura IV.1.6 e IV.1.19). Esta possui 

cerca de 84 cm de eixo máximo por 66 cm de eixo transversal e 47 cm de profundidade. 

No seu interior são bem visíveis os traços do pico que foi usado para a esculpir. O espaço 

em redor da pia e entre esta e os limites do tanque foi preenchido com uma argamassa de 

cal, com muito areão de granito, cerâmica triturada e fragmentos de quartzo branco ([14]). 

No muro [10] existia uma canalização que verteria líquidos para o interior desta estrutura 

(figura IV.1.21). Este canal ([11]) devia ligar o tanque 1 ao compartimento II, no entanto, 

não se conseguiu identificar a sua continuação. Trata-se, tal como o tanque 2, de um espaço 

para trabalhar com líquidos o que justificaria os materiais e a preparação na sua construção, 

nomeadamente recorrer-se a granito de grão fino para esculpir a pia, já que a rocha de base 

é granito alterado e por isso friável. 

 

Tanque 2 – localiza-se no canto Noroeste do compartimento II (figura IV.1.19). Tem uma 

forma quadrangular com cerca e 121 cm de lado e foi escavado na rocha. Confinaria no 

lado Norte com o muro [31] e no lado Oeste com a estrutura escavada na rocha [40]. No 

seu interior foi disposta uma grande laje de granito de grão fino ([42]) que mede 94cm por 

120 cm e com uma espessura média de 8 cm. Esta laje estava encaixada num sulco 

escavado na base dos alçados das estruturas [40] e [41] e preenche a maioria do espaço da 

base do tanque. Para colmatar o espaço restante foi utilizada uma argamassa à base de 

areão de granito, fragmentos de quartzo e cerâmica e alguma cal [46], muito semelhante à 

identificada em redor da pia [13]. Pelo cuidado depositado na sua construção parece tratar-

se de um espaço para trabalhar com líquidos. 

 

 Sondagem 16 

 Esta sondagem foi localizada num terreno aplanado entre a base do cabeço e as 

hortas em socalcos, que se encontra actualmente abandonado, mas onde teria sido semeado 

centeio. Foi aberta uma área inicial de 3 x 3 m, mas que se foi ampliando para uma 
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sondagem final de 6 x 4 m, perfazendo um total de 24m2 (figuras IV.1.10, IV.1.22 e 

IV.1.23). Foram registadas as seguintes unidades estratigráficas: 

 

[0] – Unidade de terras castanhas (5YR 4/3) agrícolas e humosas, que ocupa toda a área. 

[1] – Camada de terra de cor amarelada (10YR 5/4), sob a [0]. 

[2] – Camada de areão de cor amarelada (2.5YR 7/4), de granulometria fina, apenas visível 

em algumas zonas da sondagem. Sob a [1], cobre parcialmente a [3]. 

[3] – Derrube de pedras de dimensões variadas. Coberto pela [1] e [2], cobre pontualmente 

as unidades [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11] e [12]. 

[4] – Areão de cor amarelada (2.5YR 7/4), de granulometria ligeiramente superior ao da [2], 

identificado sob a [3]. 

[5] – Camada de terras castanho escuras (10YR 4/3), localizada na área norte da sondagem, 

com alguns materiais arqueológicos. Sob o derrube [3]. 

[6] – Estrutura em pedra, rudemente aparelhada, parece ser delimitada no topo por uma 

laje fincada, não tendo sido possível delimitar o seu comprimento na totalidade. Apresenta 

cerca de 250 cm de comprimento por 50 cm de largura, conservando apenas uma fiada de 

pedras, ligadas por terra e pedra miúda. Coberta pela [3], é encosta a [9] e assenta 

directamente sobre a rocha de base. 

[7] – Estrutura perpendicular ao muro [6], ao qual adoça, sendo apenas visível uma fiada. 

De construção muito fuste, com pedras rudemente aparelhadas, ligadas por terra, tem cerca 

de 170 cm de comprimento por 64 cm de largura. Coberta pelo derrube [3], assenta 

directamente sobre a rocha de base.  

[8] – Camada de terras castanhas (7.5YR 4/3) provenientes do “interior” da estrutura 

delimitada por [6] e [7]. Semelhantes ao derrube [3], sob o qual se encontravam, cobrindo a 

rocha base numa fina camada.  

[9] – Terras castanhas escuras (10YR 4/1), soltas, com algum carvão e materiais 

arqueológicos muito rolados. Localizava-se no espaço compreendido entre o final do muro 

[6] e o corte sudeste da sondagem. Sob o derrube [3], encostam ao muro [6] e assentam 

sobre a rocha de base. 

[10] – Terras de cor castanho acinzentada (7.5YR 4/1), com alguns materiais arqueológicos. 

Localizadas sob o derrube [3], no canto nordeste da sondagem, assenta sobre a rocha de 

base.  

[11] – Mancha de terras castanhas (5YR 4/3), sob o derrube [3], que assentam sobre a 

rocha de base e encostam ao muro [12].  
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[12] – Estrutura constituída por pedras rudemente aparelhadas, prolongando-se sob o perfil 

nordeste. Tem de comprimento máximo visível 96 cm por 48 cm de largura, restando 

apenas uma fiada de pedras que assentavam directamente sobre o afloramento rochoso. 

Coberto pela [3] e encosta à [11]. 

[13] - Canal escavado na rocha de base que tem a orientação Sul-Norte e cerca de 200 cm 

de comprimento. Poderá corresponder a um canal de drenagem de águas, já que estas 

escorrem neste terreno durante todo o ano. 

[14] - Canal escavado na rocha de base com cerca de 150 cm de comprimento e com 

orientação Sul-Norte, provavelmente correspondente a um canal de drenagem do terreno. 

[15] - Rocha de base, granito alterado. 

 

 IV.1.2.3 - Sector III 

 O sector III foi definido como o espaço hoje ocupado pela vinha que motivou a 

última afectação do sítio arqueológico. Aqui foram realizadas nove sondagens, que 

totalizaram uma área de 40 m2. Apenas nas sondagens 5 e 6 se identificaram níveis 

arqueológicos conservados, tendo as restantes revelado apenas a camada de terra humosa, 

correspondente aos níveis de revolvimento que resultaram da destruição desta área pelas 

surribas aqui efectuadas na década de 1980. Estes níveis contêm materiais arqueológicos de 

várias épocas, muito fragmentados (com um índice de colagem entre os fragmentos inferior 

a 1%), misturados com bolsas de granito alterado arrancado pela maquinaria. Em várias 

sondagens foi possível verificar que a surriba atingiu o substrato granítico, já que este tem 

marcado os sulcos escavados pela maquinaria usada. Na figura IV.1.14 observa-se um corte 

efectuado no limite Norte da vinha, que demonstra de forma inequívoca o nível atingido 

pela destruição causada pela surriba, sendo visível a camada de revolvimento que contém, 

na sua base o que resta de umas calças de ganga. 

 Nas sondagens 5 e 6 a estratigrafia registada é igualmente simples, pois apenas se 

conservou o que estava escavado na rocha de base, ou seja, as sepulturas. Não obstante, 

nem estas escaparam ilesas às máquinas. Na sondagem 5 identificou-se uma sepultura 

intacta e outra parcialmente coberta, enquanto que na sondagem 6 todas as sepulturas 

foram afectadas, não dispondo de coberturas, por estas terem sido arrastadas. 

 

 Sondagem 5 

 

 Localizada no meio da vinha, sensivelmente no alinhamento da sondagem 10. Foi 
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aberta inicialmente uma área de 2×1 m, a que se acrescentou (com os condicionalismos de 

se escavar no meio de uma vinha) mais sete quadrados de 1×1m perfazendo um total de 9 

m2.  

 Em termos estratigráficos, foram identificadas as seguintes unidades (figura 

IV.1.26): 

 

[0] – Camada de terras humosas, com muitas raízes, de cor castanho escura (10YR 4/2), 

solta, com cerca de 20 cm de espessura, que ocupa toda a área; 

[1] – Camada de terra de cor castanho amarelada (10YR 5/4), medianamente solta, com 

inclusões de pedras de pequenas e médias dimensões, cerâmica de construção e doméstica;  

[2] – Terra de cor cinzenta escura (10YR 4/2), medianamente solta, com bastantes 

materiais arqueológicos, que cobre as sepulturas e o substrato geológico; 

[3] – Estrutura pétrea constituída por cinco lajes de pedra, de forma rectangular, que 

constitui a cobertura da sepultura I; 

[4] – Terras castanho amareladas (10YR 4/4) que preenchem a sepultura I; 

[5] – Corte no substrato geológico, de forma antropomórfica, que constitui a sepultura I; 

[6] – Substrato geológico, constituído por granito alterado; 

[7] – Cobertura da sepultura II, da qual restava uma laje de granito de forma rectangular e 

algumas pequenas pedras utilizadas como calços;   

[8] – Terras castanho amareladas (10YR 4/6) que preenchem a sepultura II; 

[9] – Corte no substrato de forma antropomórfica que constitui a sepultura II; 

[10] – Granito alterado que constitui a rocha de base. 

 

 As duas sepulturas identificadas são as seguintes: 

 

Sepultura I – Sepulcro antropomórfico escavado no granito alterado de cor amarela. Tem 

uma orientação a 80º N (Sudoeste-Nordeste) e possui um comprimento máximo de 205 

cm por 43 cm de largura máxima, tirada na área dos ombros. Possui uma cobertura de 

cinco lajes de granito rudemente afeiçoadas que assentam directamente sobre a rocha de 

base e na parte inferior estavam dispostas várias pedras de pequena dimensão que 

complementariam a cobertura de lajes (figuras IV.1.11, IV.1.24 e IV.1.25). A cabeceira é de 

arco de volta perfeita alongado e tinha uma profundidade média de 30 cm. Não foi 

reconhecido qualquer espólio ou material osteológico conservado. 
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Sepultura II – Sepultura antropomórfica de orientação a 80º N (Sudoeste-Nordeste), 

localizada a cerca de 100 cm para Norte da sepultura I. Tem 173 cm de comprimento 

máximo por 50 cm de largura máxima, que corresponde à largura nos ombros, e uma 

profundidade média de 36 cm. A sua cobertura era de laje de granito, certamente 

semelhante à da sepultura I, mas que apenas se encontra conservada na parte inferior da 

sepultura (figuras IV.1.11, IV.1.24 e IV.1.25). A laje in situ estava rodeada de pedras miúdas 

que serviram também de calços, pedras que estavam igualmente em deposição primária do 

lado esquerdo da sepultura. A cabeceira é um arco de volta perfeita. Nos ombros foram 

escavadas duas saliências sub-rectangulares com 15 cm do lado esquerdo e 16 cm do lado 

direito de comprimento. Estes rebaixamentos devem ter servido para apoiar uma tábua que 

suportaria o queixo defunto, de forma a garantir que não abrisse a boca durante o processo 

de decomposição do corpo e que permitisse um suporte adicional à cobertura pétrea. A 

função de não deixar descair o pescoço dos defuntos não é inédita em sepulturas 

medievais, mas nos casos conhecidos esta função é garantida por uma pedra colocada 

debaixo do queixo. No interior da sepultura não foi identificado qualquer espólio ou 

material osteológico. Contudo, recolheram-se carvões de madeira de carvalho negral 

(Quercus pyrenaica) e de freixo (Fraxinus angustifolia) que devem pertencer a esta estrutura em 

material perecível ou, eventualmente, a outros objectos que pudessem acompanhar os 

defuntos (Queiróz, 2009b). Foram ainda identificados carvões de um arbusto (Cistus sp.) 

cuja madeira é de fraca qualidade. 

 

 Sondagem 6 

 Esta sondagem localizou-se a Norte da sondagem 5, contígua a esta, mas ocupando 

outro corredor de vinha. Inicialmente foram abertos 3 m2, numa vala ao longo do corredor 

da vinha. Foi identificada uma laje de sepultura deslocada pelas máquinas inserida na 

unidade de revolvimento e, a cerca de 50 cm de profundidade, identificaram-se quatro 

manchas de terras mais escuras que evidenciavam a presença de sepulturas. Optou-se então 

por aumentar a área da escavação em mais 3 m2, contornando o pé de videira de forma a 

conservá-lo. Escavaram-se assim 6 m2. Como se trata do mesmo contexto que foi 

identificado na sondagem 5, optou-se por atribuir unidades sequenciais a ambas as 

sondagens (figura IV.1.12).  

 Identificou-se a seguinte estratigrafia: 

 

[0] – Camada de terras humosas, com muitas raízes, de cor castanho escura (5YR 4/2), 



67 
 

solta, com cerca de 20 cm de espessura que ocupa toda a área.  

[1] – Camada de terra de cor castanho amarelada (10YR 5/4), medianamente solta, com 

inclusões de pedras de pequenas e médias dimensões, cerâmica de construção e doméstica.  

[10] – Granito alterado que constitui a rocha de base. 

[11] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura III e VII. 

[12] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura II.  

[13] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura IV. 

[14] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura IV. 

[15] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura V. 

[16] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura V. 

[17] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura VI. 

[18] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura VI. 

[19] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura VII. 

[20] – Terras castanho escuras (10YR 4/3) que preenchem a sepultura VIII. 

[21] – Corte no substrato geológico que constitui a sepultura VIII. 

 

As seis sepulturas reconhecidas são as seguintes: 

 

Sepultura III – Sepulcro que não foi escavado que é sobreposto parcialmente pela sepultura 

VII (figuras IV.1.13 e IV.1.1.27) Não é possível identificar a morfologia do mesmo pois a 

parte superior não foi escavada. O corte na rocha é arredondado, possui uma profundidade 

média de 30 cm e os pés estão destacados e mais elevados que o restante fundo da 

sepultura. Está orientada a 80º N (Sudoeste-Nordeste). No seu interior não se conservava 

qualquer espólio ou material osteológico. 

 

Sepultura IV – Sepultura antropomórfica localizada a cerca de 40 cm da sepultura III. Está 

orientada a 90º N (Oeste/Este). Não pode ser escavada na parte central, devido à presença 

do pé da videira. A cabeceira é sub-rectangular e o corpo sub-trapezoidal. Tem um máximo 

de 187 cm, uma largura a meio de 27cm e uma profundidade média de 31 cm. Foi ainda 

possível identificar uma laje da cobertura, conservada a meio sob o pé da videira (figuras 

IV.1.13 e IV.1.27). É verosímil que tivesse uma cobertura semelhante à identificada na 

sepultura II. Não foram identificados no seu interior materiais arqueológicos ou 

osteológicos. 
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Sepultura V – Sepultura infantil não antropomórfica escavada no granito alterado de base, 

que não foi escavada na totalidade. Tem uma morfologia ovalada e possui um 

comprimento máximo de 82 cm, uma largura a meio de 19 cm e uma profundidade média 

de 18 cm (figuras IV.1.13 e IV.1.27). Não foi identificado qualquer vestígio da sua 

cobertura, bem como não se identificou qualquer espólio ou material osteológico 

correlacionável com os enterramentos. Encontra-se a 85 cm a Sudeste da sepultura IV e 

está orientada a 70º N (Sudoeste-Nordeste).  

 

Sepultura VI – Sepultura escavada na rocha de base situada no extremo Norte da 

sondagem e a cerca de 30 cm Norte da sepultura VII. Foi apenas escavada uma pequena 

parte, mas a orientação parece ser a mesma que as demais sepulturas aqui identificadas e foi 

possível reconhecer que teria uma profundidade de cerca de 17 cm, o que leva a crer que se 

trate igualmente de um sepulcro infantil (figuras IV.1.13 e IV.1.27). 

 

Sepultura VII – Trata-se de uma sepultura não escavada na totalidade e da qual não se 

identificou qualquer vestígio da sua cobertura. Sobrepõe-se parcialmente à sepultura III, 

tendo uma altimetria mais elevada. Não se trata de uma reutilização do sepulcro III, mas 

uma sobreposição que ignora a presença da anterior sepultura. Esta situação vem 

demonstrar que esta necrópole ou estava sobrelotada ou foi usada o tempo suficiente para 

se ter perdido a memória colectiva da existência da sepultura III. Foi apenas escavada a 

metade inferior do sepulcro, pelo que não é possível reconhecer a sua tipologia (figuras 

IV.1.13 e IV.1.27). Pelas dimensões que apresenta conclui-se que é uma sepultura de um 

adulto, com uma profundidade média de 25 cm. Tem uma orientação de 95ºN (Oeste-

Este). Não foram igualmente identificados quaisquer vestígios de cobertura, espólio ou 

ossos humanos. 

 

Sepultura VIII – Sepultura infantil inacabada escavada no granito de base orientada a 80º N 

(Sudoeste-Nordeste). Localiza-se a 42 cm Oeste da sepultura V e a 70 cm Sudeste da 

sepultura IV. Não foi escavada na totalidade, mas é possível reconhecer que se trata de um 

sepulcro não antropomórfico ovalado. Tem um comprimento máximo de 110 cm por 25 

cm de largura a meio e 9,5 cm de profundidade. Apresenta no seu rebordo esquerdo dois 

entalhes sub-rectangulares (figuras IV.1.13 e IV.1.27) cuja função é desconhecida. Pode-se 

contudo, supor que se tratam de apoios a madeiramento que suportariam a cobertura 

pétrea. Como a sepultura é abandonada antes de estar concluída os entalhes congéneres do 
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rebordo direito não teriam sido escavados. Na sepultura II também foram identificados 

entalhes semelhantes e no seu interior foi possível reconhecer a madeira usada nesses 

apoios.  

 

 IV.1.3 - Componente artefactual 

IV.1.3.1 - Cerâmica 

Tal como foi evidenciado no capítulo II, ponto II, na cerâmica identificada nas 

escavações do Monte Aljão não se aplicou a mesma metodologia usada nas restantes 

colecções estudadas. Efectivamente os fenómenos pós-deposicionais recentes, que 

afectaram a integridade da sequência estratigráfica, são responsáveis pela destruição de 

vários níveis, principalmente os mais recentes que correspondem ao período medieval. 

Foram, assim, consideradas apenas as peças provenientes de contextos seguros, que foram 

identificados somente nas sondagens 10 e 16 do sector II. Todavia, como alguns níveis 

estratigráficos destas sondagens estavam igualmente corrompidos pela destruição, o 

material cerâmico aí identificado não foi considerado neste estudo, por levantar várias 

dúvidas quanto à sua integração cronológica. Deste modo, apenas se procedeu à contagem 

de fragmentos nos níveis preservados da sondagem 10. Apesar de se ter procedido a 

colagens entre fragmentos provenientes desta sondagem, a taxa de sucesso foi baixa para os 

níveis medievais (o que se explica por terem estes sido estes os mais afectados nesta área), 

mas bastante elevada para os níveis romanos tardios preservados (interior do 

compartimento I), possibilitando a reconstituição de formas. Neste contexto, foram 

identificados pelo menos fragmentos de três dolia (um deles epigrafado), de duas bilhas 

pintadas (peças 1 e 4) e de dois potes/panela (peças 2 e 3), que se encontram desenhadas 

nas figuras IV.1.28, IV.1.29, IV.1.33 e IV.1.35.  

Não obstante ilustrar-se e descrever-se algumas das peças de cronologia romana e 

tardo-romana mais bem conservadas, e por isso mais significativas, o objectivo deste 

estudo é a ocupação alto-medieval. Como esta não se encontra bem caracterizada (pelas 

razões já anteriormente expostas), não se procedeu à contagem do NMR, optando-se por 

descrever as peças que, por comparação ou por clara integração em contextos conservados, 

são passíveis de atribuição cronológica.  

Há ainda a referir que nos níveis revolvidos foram igualmente identificadas 

cerâmicas finas romanas muito fragmentadas. Conseguem-se também identificar alguns 

pequenos fragmentos de terra sigillata hispânica, cuja cronologia aponta para uma ocupação 

desde o século II d.C. 
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Foi ainda identificado na unidade [30] da sondagem 10 do sector II um cossoiro em 

cerâmica. Este tem uma espessura média de 1,44 cm, um diâmetro com 3,06 cm e possui 

um furo cilíndrico com um diâmetro de 0,83 cm (figura IV.1.31). A pasta é compacta e 

homogénea, com elevada quantidade de ENP de dimensões entre ≤ 1mm e os 3 mm 

(quartzo e micas) e a sua cozedura foi oxidante, apresentando toda a superfície de cor 

castanha (10YR 5/3). Pela sua integração estratigráfica é possível que se trate de um 

cossoiro alto-medieval, até porque tem paralelos em S. Gens e no Penedo dos Mouros.  

Estão também presentes vários pesos de tear em cerâmica, dos quais as peças 313 e 

283 (figura IV.1.31) são exemplo. Como todos os pesos foram recolhidos em unidades 

perturbadas pela destruição e são semelhantes aos pesos romanos é provável que também 

estes sejam de cronologia romana ou tardo romana. 

Existem algumas peças cuja cronologia é mais difícil de estabelecer porque se trata 

de cerâmica comum, provavelmente de produção local, cujos paralelos não são fáceis de 

determinar. Trata-se das peças 1, 2, 3, 6, 9 e 10 (figuras IV.1.28, IV.1.29, IV.1.30 e IV.1.32) 

e dos fragmentos decorados apresentados na figura IV.1.34 (números 13, 120, 151, 153). 

Estas peças foram todas identificadas nas unidades de derrube de telhas do compartimento 

I da sondagem 10 do sector II. Apesar de não se poder avançar com uma cronologia 

precisa para o abandono deste compartimento, é provável que tal tenha ocorrido durante o 

século IV ou inícios do V. 

No caso da peça 11 (figura IV.1.32) a situação é inversa, ou seja, trata-se de um 

pote/panela com paralelos claros entre as peças alto-medievais estudadas nas restantes 

estacões arqueológicas inseridas neste estudo. Porém, provém de uma unidade 

estratigráfica de cronologia mais antiga, que corresponde ao abandono dos compartimentos 

II e III. Não é de descartar a hipótese de ser uma percolação proveniente de um nível 

superior já de cronologia medieval. A peça 7 (figura IV.1.32) é igualmente um pote/panela 

de colo estrangulado e bordo orientado para o exterior da peça, mas proveniente de uma 

unidade estratigráfica claramente pós-romana. 

No que às peças medievais diz respeito estão também representados os alguidares 

de base em disco (figura IV.1.31 bases número 160 e 290), eventualmente decorados (figura 

IV.1.29, peça 12 e figura IV.1.30, peça 11). As bases em disco identificadas não são 

decoradas, mas pertencem ambas a peças montadas a técnica mista e cozidas em ambientes 

oxidantes. A base 290 foi recolhida fora do contexto original (na unidade [0] da sondagem 

16 do sector II), tem uma coloração amarelada (10YR 6/4) e apresenta uma pasta 

compacta, de textura granular, com elevada concentração de ENP do tipo micas e quartzos 
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com dimensões que variam entre ≤ 1mm e os 3 mm. A base número 160 foi identificada 

na unidade [0] da sondagem 5 do sector III, portanto, igualmente fora de contexto original. 

Esta tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com elevada concentração de ENP do 

tipo micas e quartzos com dimensões que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm. Apresenta 

superfícies e fracturas de coloração bege (10 YR 7/3). 

Não obstante não terem sido identificados em contextos seguros, os fragmentos de 

bojo decorados identificados com os números 468, 324, 568 e 292 (figura IV.1.34) têm 

paralelos no Penedo dos Mouros em contextos claramente alto-medievais.  

Apesar de serem escassas as peças alto-medievais do Monte Aljão, o reportório de 

formas e das técnicas e temáticas decorativas é igual ao reconhecido no Penedo dos 

Mouros, em S. Gens e na Soida para estas cronologias. 

 

IV.1.3.1.1- Catálogo das peças 

O catálogo das peças, que se apresenta de seguida não corresponde ao NMR, uma 

vez que os níveis medievais se encontram muito perturbados e a maioria das peças 

identificadas estavam fora de contexto. Assim, optou-se por descrever as peças que, por 

comparação ou por clara integração em contextos conservados, são passíveis de atribuição 

cronológica. As respectivas estampas encontram-se no final deste sub-capítulo e os 

atributos métricos indicados no quadro IV.1.1. Note-se ainda que não são apresentados 

desenhos de todas as peças descritas, uma vez que algumas correspondem a fragmentos de 

bordo de dimensão reduzida. Assim, seleccionou-se os recipientes que melhor 

representavam as formas presentes na colecção. 

 

Peça 1 - Bilha (figura IV.1.28) 

Vários fragmentos de bordo, bojo, base e asa (inventário geral de fragmentos números 2 e 

209) durante a campanha de 2008, o que reconstituir a totalidade da forma Encontrava-se 

in situ sobre o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector II.  

O corpo da peça é oval, a base plana e apresenta uma asa de fita e um gargalo estreito 

rematado por um bordo redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Possui uma pasta depurada de textura homogénea e consistência compacta com uma 

concentração fraca de ENP de dimensão ≤ 1 mm sendo observáveis macroscopicamente 

micas.  

Apresenta fracturas e superfícies de coloração laranja (7.5YR6/8). 
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Na parte inferior do corpo identifica-se um defeito de fabrico que é responsável por uma 

depressão da parede externa (amolgadela).  

Tem uma decoração pintada a branco definindo linhas onduladas e espirais dispostas no 

gargalo e no arranque do corpo da peça.  

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 2 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.29) 

Vários fragmentos de bordo, bojo e base (números de inventário geral 4, 10, 21, 87, 123 e 

143) durante a campanha de 2008, que permitiram a reconstituição total da mesma. A peça 

encontrava-se sob o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector II.  

O corpo da peça é oval, a base plana e possui um colo curto e um bordo redondo que está 

orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente tendencialmente oxidante ainda que se 

denotem algumas manchas mais escuras quer nas fracturas quer nas superfícies 

evidenciando uma distribuição deficiente do oxigénio no forno durante o momento da sua 

cozedura.  

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de pequena dimensão ( ≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. 

As fracturas e superfícies têm cores que oscilam entre o castanho claro (10YR 6/4) e o 

cinzento (10YR 5/1). 

A peça foi analisada quimicamente. 

 

Peça 3 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.29) 

Vários fragmentos de bojo e bordo (inventário geral das peças números 86 e 226) 

encontrados no mesmo local, sob o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector 

II.  

Possui um colo curto e um bordo redondo, orientado para o exterior. 

Foi fabricada a a torno rápido e cozida num ambiente tendencialmente oxidante, ainda que 

algumas manchas distribuídas não uniformemente pela peça demonstram que a mesma terá 

sido cozida num forno onde o oxigénio não estava distribuído de forma igual.  

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de pequena dimensão ( ≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. 
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As fracturas e superfícies têm cores que oscilam entre o castanho (7.5 YR 5/2) e o cinzento 

(7.5 YR 4/1).  

A pata da peça foi analisada quimicamente.  

 

Peça 4 - Bilha (figura IV.1.33) 

Fragmento de gargalo com arranque de uma asa (inventário dos fragmentos número 33) 

identificada sob o piso [4] do compartimento I da sondagem 10 do sector II.  

Possui uma asa de fita e um gargalo estreito rematado por um bordo de morfologia não 

determinável com orientação direita. 

Foi fabricada a a torno rápido e cozida num oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura homogénea, com uma concentração baixa de ENP de 

pequena dimensão ( ≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor laranja (2.5YR 6/8). 

Apresenta uma decoração pintada a branco definindo linhas dispostas no gargalo e no 

arranque da asa. 

 

Peça 5 - Taça (figura IV.1.31) 

Peça representada por dois fragmentos de bordo e base (inventário de fragmentos número 

270) identificados na unidade [3] da sondagem 16 do sector II durante a campanha de 

2008. 

Apresenta uma base plana e um bordo com espessamento interno e orientação invertida. 

Foi fabricada a a torno rápido e cozida num oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas, quartzos e feldspatos. 

Possui fracturas e superfícies de cor laranja (5YR 6/6). 

 

Peça 6 - Taça (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo inventariado com o número 497 no inventário geral dos fragmentos, 

recolhido no derrube [2] do compartimento I da sondagem 10 do sector II durante a 

campanha de 2009.  

Apresenta um bordo espessado internamente e está orientado para o interior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com uma concentração média de ENP de 
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dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas, quartzos e feldspatos. 

Possui fracturas e superfícies de cor cinzento muito escuro (2.5YR 3/1).  

 

Peça 7 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 198) identificado na sondagem 10, unidade 

[7] no decorrer da campanha de 2008.  

Apresenta um colo curto e um bordo redondo que está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzos e feldspatos. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha clara (7.5YR 6/4).  

 

Peça 8 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 621) identificado na sondagem 10, unidade 

[30] no decorrer da campanha de 2009.  

Apresenta um colo curto e um bordo redondo de orientação exvertida. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies são de cor castanha acinzentada (5YR 5/2).  

 

Peça 9 - Forma indeterminada (figura IV.1.30) 

Fragmento de bordo e de bojos (inventário geral números 480, 499, 512 e 622) 

identificados na sondagem 10, unidades [1] e [2] no decorrer da campanha de 2009.  

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies são de cor castanha acinzentada (5YR 5/2).  

Possui uma decoração incisa e um cordão plástico digitado, definindo linhas paralelas 
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dispostas paralelas ao bordo, intercalando linha ondulada, canelura, linha ondulada e 

cordão.  

 

Peça 10 - Forma indeterminada (figura IV.1.30) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 459) proveniente da unidade [1] da 

sondagem 10 do sector II. 

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

A pasta compacta, de textura arenosa, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies têm uma coloração que varia entre castanho acinzentado (5YR 

5/2) e o cinzento-escuro (5YR 4/1).  

Possui uma decoração incisa, definindo linhas paralelas dispostas paralelas ao bordo, 

intercalando linha ondulada, canelura, linha ondulada.  

  

Peça 11 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.1.32) 

Fragmento de bordo (inventário geral número 614) identificado na sondagem 10, unidade 

[48] no decorrer da campanha de 2009.  

Apresenta um colo curto e um bordo espessado externamente e está orientado para o 

exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensão que variam entre ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies são de cor laranja (5YR 6/6).  

 

Peça 12 - Alguidar (figura IV.1.29) 

Fragmentos de bordo e de bojo (número 93 do inventário geral) identificados na unidade 

[1] do compartimento I da sondagem 10 do sector II durante a campanha de 2008.  

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente e está orientado para o 

exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa, com uma concentração elevada de ENP de 
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pequena dimensão (≤1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies têm uma coloração que varia entre o castanho claro (10YR 6/4) e 

o cinzento (10YR 5/1). 

Possui uma decoração incisa, definindo linhas onduladas dispostas em paralelas ao bordo 

nas faces interna e externa da peça. 

  

Peça 13 - Alguidar (figura IV.1.30) 

Fragmentos de bordo (inventário geral das peças número 451) identificados na unidade [1] 

do compartimento II da sondagem 10 do sector II durante a campanha de 2009.  

Apresenta paredes rectas e um bordo espessado externamente de orientação exvertida. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

de dimensão entre ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos.  

As fracturas e superfícies têm uma cor castanha (10YR 5/2).  

Possui uma decoração incisa, definindo uma linha ondulada dispostas em paralelas ao 

bordo na face externa da peça. 

 

Peça 14 - Alguidar 

Fragmento de bordo de pequena dimensão (número 245 do inventário geral) identificado 

na unidade [8] da sondagem 16 do sector II durante a campanha 2008.  

Apresenta paredes rectas e um bordo cuja morfologia e orientação não é possível 

identificar devido ao seu estado de conservação 

Foi fabricada a torno sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies rápido e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular, com uma concentração elevada de ENP de 

dimensões que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas, quartzos e feldspatos.  

As fracturas e superfícies são de cor cinzento claro (10YR 6/2). 

Possui uma decoração incisa, definindo uma linha ondulada dispostas em paralelas ao 

bordo na face externa da peça. 

 

IV.1.3.2 - Cerâmica de construção  

Foi identificada uma grande quantidade de cerâmica de construção, principalmente 
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ladrilhos e telha (imbrices e tegulae). A maioria é proveniente dos níveis perturbados pelas 

destruições do sítio ocorridas no século XX e devem ter origem em vários edifícios 

romanos destruídos, total ou parcialmente, pelas surribas da vinha. Todavia, foram 

identificados níveis preservados na sondagem 10 do sector I onde este tipo de material se 

encontrava in situ. É o que sucede com os derrubes identificados nos compartimentos I e 

II, que pertenceriam a telhados/telheiros de tegulae e imbrices que cobririam parte ou a 

totalidade do edifício aqui identificado. O derrube identificado no compartimento I selou a 

última ocupação deste espaço, de cronologia tardo-antiga. O piso deste edifício encontrava-

se parcialmente coberto por alguns ladrilhos, ainda conservado nos quadrados B2 e C2, os 

quais foram provavelmente reaproveitados de outros edifícios romanos existentes neste 

sítio de modo a remodelar o compartimento I em época romana tardia (século IV/V). É 

igualmente provável que o telhado derrubado possa também resultar desta remodelação a 

que se associam os negativos de postes que o ajudariam a suportar (figura IV.1.19).  

 

IV.1.3.3 - Metais 

Foram identificadas diversas peças metálicas, entre cravos, pregos, uma faquinha e 

outros fragmentos inclassificáveis, mas todas oriundas de níveis romanos ou de níveis 

perturbados, o que dificulta a sua atribuição cronológica. Foram também identificadas três 

moedas: um sestércio de Trajano, um bronze, provavelmente de Constantino II, e um 

antoniniano do século III, talvez de Décio. São igualmente abundantes as escórias, de 

tamanhos diversos, mas todas provêem de níveis não preservados e, por isso, de cronologia 

incerta. 

Uma vez que nenhum dos materiais metálicos identificados é indubitavelmente de 

cronologia alto-medieval não são aqui descritos em pormenor.  

 

 IV.1.3.4 - Materiais líticos 

 O registo arqueológico do Monte Aljão é relativamente rico em seixos, de rochas e 

tamanhos diversos, que ocorrem em variadas unidades estratigráficas, principalmente nas 

que se encontram revolvidas pelas surribas. Alguns destes seixos tiveram uma função 

específica, tendo-se recolhido um peso sobre seixo e um afiador de lâminas. No entanto, a 

sua cronologia é incerta por integrarem os níveis não preservados. 

 Regista-se também a presença de lascas de quartzo talhado, encontradas por 

debaixo da estrutura [9], onde teriam exercido a função de calços do bloco, que se 

encontrava aparelhado e disposto na vertical. 
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 Foram ainda identificados elementos de moagem manuais (dormentes e moventes 

em granito, três no total), que se recolheram nos derrubes pétreos das sondagens 10 e 16 

do sector I. Apesar de não serem originárias de contextos seguros, as mós manuais tem 

paralelos nos contextos medievais de S. Gens e do Penedo dos Mouros, pelo que se supõe 

que aqui elas tenham esta mesma cronologia. Também foram recolhidas mós circulares de 

eixo central, aquando da destruirão do sítio na década de 1980, que se integram claramente 

na cronologia romana.  

 

IV.1.3.5 - Outros 

Na sondagem 10 do sector I identificaram-se 15 fragmentos de vidro esverdeado, 

encontrando-se sete destes fragmentos sobre o piso do compartimento I, por debaixo do 

derrube, três no derrube de telhas identificado no compartimento II e quatro inseridos em 

unidades que correspondem ao abandono dos compartimentos II, e canalizações [22] e 

[37]. Foram ainda recolhidos na sondagem 5 do sector III um outro fragmento de vidro 

esverdeado e uma escória de vidro. 

 

IV.1.4 - Comparações e cronologia 

Não obstante tratar-se de uma estação arqueológica muito perturbada, optou-se por 

realizar cinco datações por radiocarbono a partir de amostras provenientes de contextos 

estratigraficamente seguros, na expectativa de que as mesmas pudessem esclarecer a 

sequência cronológica deste sítio. 

A primeira datação foi efectuada sobre um fémur humano identificado no nível 

humoso na sondagem 15 do sector II. Aquando das escavações considerou-se que este 

osso resultaria da violação de uma das sepulturas da necrópole. A esta suspeita acrescia o 

facto de a área desta sondagem corresponder a uma zona de acumulação de pedras 

provenientes da surriba e, consequentemente, originárias de estruturas destruídas pela 

maquinaria. O resultado foi esclarecedor, pois demonstrou de forma inequívoca como a 

primeira ilação estava errada, já que o resultado obtido foi 154 ± 30 BP (Wk-25177), isto é, 

os séculos XVIII ou XIX. A interpretação da existência deste osso neste local é algo que 

poderá ser debatido, mas não no âmbito deste trabalho. 

A segunda datação foi obtida sobre uma amostra de cortiça (Quercus suber) recolhida 

no preenchimento da pia [13] e que data o momento em que esta deixa de ser utilizada, o 

que deve ter ocorrido com o abandono de todo o edifício. O resultado foi 1699 ± 30 BP 

(Wk-25176), cuja calibração a 2 sigma é 250-420 AD. 
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Foi ainda efectuada a datação da amostra de carvão de esteva ou sargaço (Cistus sp.) 

proveniente do interior da sepultura II. Apesar de se terem igualmente identificado carvões 

de madeira de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e de freixo (), que devem corresponder a 

uma estrutura de carvalho que cobriria o sepulcro e que sustentaria a cobertura de lajes 

graníticas a que se fez referência atrás, optou-se por não datar estas amostras devido ao 

chamado “efeito de madeira antiga”, que poderia envelhecer centenas de anos a real 

cronologia de utilização do sepulcro. A presença de um arbusto de vida curta no interior da 

sepultura pode estar, por hipótese, relacionado com a queima de ramadas desta espécie nas 

proximidades e cujos carvões terão incorporado a sepultura durante o seu último episódio 

de utilização. O resultado obtido foi 1100 ± 30 BP (Wk-27459), o que resulta, calibrado a 2 

sigma, em 880-1020 AD. 

 Apesar de se poder estar a lidar com uma amostra de madeira que não é 

exactamente coeva do último enterramento efectuado nesta sepultura, trata-se de uma 

amostra de vida curta contemporânea de alguns momentos de utilização da necrópole. Esta 

foi, portanto, a melhor forma de tentar uma aproximação ao seu balizamento cronológico, 

uma vez em nenhuma das sepulturas escavadas se verificou conservação de material 

osteológico que permitisse uma datação mais segura.  

As restantes duas datações foram obtidas sobre amostras de Erica sp. provenientes 

das unidades [29] e [47]. Estas camadas correspondem, a primeira, ao período que se situa 

entre o abandono das estruturas romanas e a construção dos muros medievais e, a segunda, 

a um nível sobreposto aos muros medievais, com remobilização de solos, por sua vez, 

resultantes dos fenómenos pós-deposicionais que afectaram este sítio, tal como a datação 

veio a demonstrar.  

O resultado obtido para a unidade [47] foi 1750 ± 30 BP (Wk-27457), isto é, 210-

390 AD, calibrado a 2 sigma; a amostra proveniente da unidade [29] resultou em 2016 ± 30 

BP (Wk-27458), cuja calibração a 2 sigma compreende o intervalo de tempo entre 100 BC e 

70 AD, portanto claramente anterior às estruturas a que esta unidade estratigráfica se 

sobrepõe e só compreensível se se tiver em conta a perturbação dos níveis superficiais 

acima referidos.  

No que diz respeito aos paralelos para as peças cerâmicas identificadas neste sítio, a 

peça 1 tem paralelo em alguns fragmentos de cerâmica pintada a branco identificados nas 

escavações de Algodres, nos níveis tardo-romanos, e também em algumas peças de 

Conímbriga, aqui datadas dos séculos IV a V pelo radiocarbono (De Man, 2006, p. 115). As 

peças claramente medievais (nomeadamente os alguidares), por seu lado, encontram 
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paralelos nos sítios do Penedo dos Mouros e S. Gens, aí claramente datadas, pelo 

radiocarbono, dos séculos IX e X. 

Resumindo, os dados actualmente disponíveis permitem afirmar que o sítio do 

Monte Aljão terá tido uma ocupação inicial no século II d.C., a qual terá perdurado até ao 

século IV d.C., ou inícios do seguinte, altura em que as estruturas de transformação de 

lanifícios são abandonadas, tal como documentado pelas duas datações obtidas a partir de 

amostra provenientes do interior da pia [13] e do nível de incêndio [47], que marca o 

abandono do compartimento II. O espaço volta a ser ocupado, com aproveitamento 

parcial das estruturas romanas. Porém, não se conseguiu datar o momento inicial a que esta 

reocupação remonta. De acordo com os materiais cerâmicos recolhidos nos níveis 

revolvidos, e que têm paralelos directos na região, pode-se avançar com a hipótese da 

mesma ter ocorrido no século IX, provavelmente no mesmo período em que a necrópole 

deve ter sido fundada. A ocupação alto-medieval do Monte Aljão perdurará até à Plena 

Idade Média, fase a que se reporta a documentação escrita que menciona a propriedade de 

Aldiam. 

 

IV.1.5 - Funcionalidade e arquitectura das estruturas 

A presença de terra sigillata hispânica e o sestércio de Trajano indicam que a 

ocupação romana deste sítio deve remontar ao século II d.C. Com os dados actualmente 

disponíveis é impossível afirmar que tipo de estabelecimento rural seria. Contudo, a 

identificação de cerâmicas importadas, vidros, moedas, fragmentos de coluna, bem como a 

localização junto da via que ligaria Vissaium à Bobadela (Oliveira do Hospital) leva a crer 

que se trataria de uma villa.  

Considerando o que foi possível escavar e identificar como níveis conservados, 

tudo aponta para que esta villa se dedicasse, entre outras actividades, aos lanifícios. 

Efectivamente, o edifício identificado na sondagem 10 do sector II é constituído por vários 

tanques. A sua construção teve o cuidado de garantir que os mesmos fossem impermeáveis 

e, para isso, utilizou-se pias e lajes em granito de grão fino, já que o granito que constitui a 

rocha de base local é do tipo porfiróide e, logo, menos adequado para aquela função. Não 

se tratando de um lagar e estando muito afastado de recursos aquáticos, a presença destes 

tanques parece apenas fazer sentido se se correlacionar com o tratamento e transformação 

(lavagens e tingimento) de lãs. Aliás, esta é uma actividade tradicional recorrente da 

economia local, bem documentada principalmente para as épocas moderna e 

contemporânea.   
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A fundação dos edifícios do sector II é, por agora, difícil de determinar, sendo 

verosímil que a mesma tenha ocorrido anteriormente ao fim do século III. No 

compartimento I foi ainda possível identificar o que restou do primeiro piso de circulação, 

certamente contemporâneo da fundação do edifício. O piso feito com lajes de granito vem 

a desaparecer aquando a reforma deste espaço. Não é claro que esta reforma ocorra porque 

o edifício estava abandonado ou porque houve necessidade de remodelar as funções 

originais ou reformar o espaço mantendo as funções originais. O que é certo é que desta 

reforma resulta o reaproveitamento de bases e tambores de colunas, dispostos em semi-

círculo junto do tanque I, sugerindo que se tratava de bancos para pessoas que aí estariam a 

trabalhar sentadas. O tanque I estaria então em funcionamento, bem como deveria estar 

em funcionamento o tanque II e os compartimentos II e III. Esta reforma implicou ainda 

que um telheiro fosse construído ou reconstruído para cobrir total ou parcialmente o 

compartimento I. Desse telheiro ficaram os buracos de poste alinhados e o derrube de 

imbrices e as tegulae que selam a ocupação neste compartimento. Os materiais cerâmicos e a 

datação da cortiça indicam que o abandono desta estrutura terá ocorrido com maior 

probabilidade no século IV. 

O espaço do sector II volta a ser ocupado já durante a Alta Idade Média, quando se 

constroem novos muros de pedra não aparelhada que se vão sobrepor parcialmente aos 

muros das estruturas romanas. Os novos muros integram, por vezes, materiais 

reaproveitados de estruturas anteriores. Esta reocupação alto-medieval terá ocorrido nos 

compartimentos II e III, não tendo atingido o espaço ocupado pelo compartimento I. Os 

habitantes medievais tinham conhecimento, pelo menos em parte, das estruturas romanas, 

pois reaproveitam as ruínas dos muros romanos como base para assentamento dos seus 

muros. A função que estas estruturas teriam é por agora impossível de estabelecer.  

Esta ocupação dos compartimentos II e III deve ser contemporânea, pelo menos 

em parte, da necrópole que se identificou no sector III. Até ao momento estão registadas 

16 sepulturas escavadas no substrato rochoso, mas a necrópole seria de maior dimensão, a 

avaliar pela densidade de sepulturas em cada sondagem. A orientação regular das sepulturas 

no quadrante Este e o agrupamento das mesmas leva a supor que esta necrópole estaria 

associada a um edifício religioso que, não só seria o pólo agregador dos enterramentos da 

comunidade, bem como teria condicionado a disposição e a orientação dos sepulcros. 

Deste edifício não foram identificados quaisquer vestígios, mas a admitir que o mesmo terá 

existido situar-se-ia no que é hoje a vinha, a Sudeste das sondagens 5 e 6, e que poderá 

corresponder a algum dos edifícios escavados em 1985. 
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Torna-se difícil interpretar os dados até agora recolhidos, por serem escassos e 

estarem truncados. Durante o Império Romano este local foi uma propriedade rural de 

alguma importância e larga diacronia. Estas características não devem ser alheias ao facto 

desta propriedade se encontrar junto a uma das vias importantes da região. Não é claro que 

esta propriedade continue a ser ocupada e cultivada pois não existem dados arqueológicos 

ou documentos que o comprovem, todavia, não é improvável que tal tenha ocorrido, tal 

como sucedeu em tantas outras villae peninsulares durante os séculos V a VI.    

Seja como for, a necrópole e o eventual edifício religioso a que esta estaria 

associada já não seriam usados em meados do século XII, pois não há qualquer menção à 

sua existência nos documentos inseridos no cartulário de Santa Cruz.  

Com efeito, a primeira referência documental ao Aljão data de 1140 quando a “villa 

de Aldiam” é vendida por D. Afonso Henriques a Garcia Eneguiz e a Paio Eneguiz 

(documento 4 do Anexo III). Neste documento delimita-se a propriedade de forma precisa 

e ainda hoje é possível identificar a maioria destes limites:  

“...Ego Alfonsus rex Portugalensium princeps [...], vobis Garsia Eneguiz et Pelagius Eneguiz 

facio vobis karta venditionis [...] de una villa prenominata Aldiam [...] sparte per illo lombo de Arcozelo, 

et de alia parte per illo flumen Mondeci et de alia parte per illa aqua de Cessada, et inde cum Castro do 

Lobo.”  

A descrição coincide, efectivamente, com o espaço correspondente grosso modo à 

actual propriedade (figura IV.1.2). O próprio topónimo “Aldiam” parece não deixar 

qualquer dúvida quanto a esta correspondência; com excepção da referência à Cessada, 

todas as demais menções são facilmente identificáveis, devendo o topónimo de Castro do 

Lobo corresponder ao Penedo dos Mouros (capítulo IV.4). 

 Em 1141 outro documento referencia a propriedade do Aljão a propósito da 

doação de um oitavo da “villa de Aldiam”, que Paio Eneguiz e sua mulher fazem ao 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (documento 5 do Anexo III). Neste documento são 

referidos os bens que compunham esta propriedade:  

“… Damus et concedimus vobis canonicis Sancte Crucis ipsam villam nomine Aldiam [...] cum 

suis domibus, vineis, terris cultis et incultis, montibus et fontibus, pascuis, molinis et sedibus molinarum 

…“  

É provável que a referência aos moinhos corresponda aos quatro lagares rupestres 

existentes no sítio das Lágeas (figura IV.1.16) A presença de vinha na propriedade, por seu 

lado, deixa antever que alguns desses lagares poderiam estar relacionados com a produção 

de vinho (Tente, 2007b). 
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Existem duas formas de interpretar estes dois documentos no que respeita à 

continuidade e funcionalidade deste sítio. A primeira hipótese é a de que o Monte Aljão 

após a queda do Império Romano terá estado abandonado e que só terá ressurgido no final 

da Alta Idade Média, ainda como uma grande propriedade rural que o primeiro rei 

português vende a dois particulares. A segunda hipótese leva a considerar que este local 

pode ter tido uma certa continuidade de ocupação humana, assumindo-se na Alta Idade 

Média como sendo o território de uma aldeia camponesa, de que o próprio rei se apropria 

no século XII. Na documentação disponível para as Astúrias e Leão, datada dos séculos XI 

e XII, é relativamente frequente a menção aos limites geográficos precisos do território das 

aldeias, numa descrição em tudo semelhante àquela que o documento de 1140 apresenta. 

Estas aldeias apesar da maioria apenas ser mencionada na documentação já na Plena Idade 

Média terão sido fundadas em período anterior que pelo menos remonta ao século IX 

(Fernández Mier, 2010). Tal ocorre igualmente na Galiza, mas aqui a documentação é mais 

antiga. Usando estes paralelos não é inusitado considerar que o Monte Aljão possa ter sido 

igualmente uma aldeia de camponeses, que terão ocupado o espaço anteriormente 

pertencente à propriedade romana algures durante a Altas Idade Média. A tempo acabam 

por fundar um habitat concentrado dotado de um espaço sepulcral (eventualmente 

associado a um edifício religioso) e de um território que exploram (aldeia e o seu termo). 

Durante o processo de senhoralização esta comunidade acabará por perder 

progressivamente a sua autonomia, conquistada na sequência do colapso do Império, 

levando a que em meados do século XII esta aldeia e, com certeza os seus habitantes, 

estejam na dependência de senhores privados (laicos e eclesiásticos).  

No primeiro foral dado a Gouveia (Gaudella) por D. Sancho I em 1189 (documento 

2 do Anexo III), o Monte Aljão não é mencionado, apenas nas Inquirições de 1258, com 

D. Afonso III, vem a ser referido a propósito de uma propriedade do rei localizada junto a 

um caminho denominado "via algiam" (Ruivo e Carvalho, 1996). Esta deverá corresponder 

à velha via romana, que após atravessar o Mondego na Quinta da Barca percorre todo o 

planalto ocupado pelo território do Aljão e dirige-se para Oeste, passando pela área do 

Safail (Vila Nova de Tázem), provavelmente em direcção à Bobadela.  

Desconhece-se, porém, o destino desta propriedade entre os séculos XII e XVI, 

mas em 1510, com o foral de D. Manuel à vila de Gouveia, volta a aparecer na 

documentação que a propriedade de Aljão é doada pelo rei aos moradores da vila, para aí 

lavrarem e apascentar gado sem que disso pagassem tributo ao concelho ou a qualquer 

senhor da região (Guerrinha, 1985). Este foral, no entanto, parece apenas legalizar uma 
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prática já corrente, uma vez que o documento menciona a tradição do uso desses terrenos 

pelos moradores da vila de Gouveia, tradição que remontará à Baixa Idade Média. 

A propriedade foi gerida pelo concelho desde o século XVI até ao aparecimento da 

Regência do Aljão que, em 1880, se transforma na Associação de Beneficência Popular de 

Gouveia (Guerrinha, 1984). Esta associação é ainda hoje a proprietária e gestora da 

propriedade, que conserva, como vimos, os seus limites originais desde a época de D. 

Afonso Henriques. 
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. 

Figura IV.1.1 - Localização geográfica do sítio sobre CMP 1:25000 nº 201. 

 

 
 

Figura IV.1.2 - Limites da propriedade do Aljão (base cartográfica Google Earth). 
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Figura IV.1.3 - Levantamento topográfico do Monte Aljão, com indicação dos sectores e das sondagens 

arqueológicas 
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Figura IV.1.4 - Aspecto geral da sondagem 10 do sector II. 

 

 
 

Figura IV.1.5 - Aspecto final da sondagem 10 do sector II. 
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Figura IV.1.6 - Pormenor da pia [13]. 

 

 
 

Figura IV.1.7 - Aspecto final da escavação, pode-se observar em primeiro plano os muros medievais 

construídos sobre as estruturas tardo-romanas. 
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Figura IV.1.8 - Pormenor da base de coluna (C1), observa-se que a mesma se sobrepõe a telhas e tijoleiras 

romanas. 

 

 
 

Figura IV.1.9 - Pormenor do perfil desenhado da sondagem 10 do Sector II. 
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Figura IV.1.10 - Fase final da escavação da sondagem 16 do sector II. 

 

 
 

Figura IV.1.11 - Sepulturas 1 e 2 da sondagem 5 do sector III. 
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Figura IV.1.12 - Aspecto geral da escavação da sondagem 6 do sector III. 

 

 
 

Figura IV.1.13 - Sepulturas III, IV, V e VI da sondagem 6 do sector III. 
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Figura IV.1.14 - Corte efectuado no limite Este da vinha. 

 

 
 

Figura IV.1.15 - Sepulturas do Monte Aljão, localizada na propriedade, mas afastada cerca de 700 m da 

necrópole escavada. 
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Figura IV.1.16 - Lagar 1 das Lágeas, situados no sítio das Lágeas, mas dentro a propriedade do Aljão. Trata-se 

de um conjunto de quatro lagares e lagaretas que devem corresponder aos molinis mencionados no documento 

de 1141.  

 

 

 

Figura IV.1.17 - Planta da intervenção realizada em 1985 (Martinho e Martinho, 1985). 
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Figura IV.1.18 - Planta de pormenor da sondagem 10 do sector II. 
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Figura IV.1.19 - Planta final da sondagem 10 do sector II.
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Figura IV.1.20 - Perfil da sondagem 10 do sector II.
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Figura IV.1.21 - Pormenor do alçado do muro [10] da sondagem 10 do sector II. 
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Figura IV.1.22 - Planta final da sondagem 16 do sector II. 
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Figura IV.1.23 - Perfil da sondagem 16 do sector II. 
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Figura IV.1.24 - Planta 1 da sondagem 5 do sector III 
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Figura IV.1.25 - Planta 2 da sondagem 5 do sector III. 
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Figura IV.1.26 - Perfil da sondagem 5 do sector III. 
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Figura IV.1.27 - Planta da sondagem 6 do sector III 
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Figura IV.1.28 - Peça 1. 
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Figura IV.1.29 - Peças 2, 3, 12. 
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Figura IV.1.30 - Peças 9, 10 e 13. 
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Figura IV.1.31 - Peça 5; bases 160 e 290; pesos 289 e 313 e cossoiro 589.  
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Figura IV.1.32 - Peças 6, 7, 11 e 8.  
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Figura IV.1.33 - Peça 4 e fragmentos 20, 121 3 548. 
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Figura IV.1.34 - Fragmentos decorados 73, 468,292, 324, 147, 291, 162, 120, 151, 153, 245, 568 e 13.
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Figura IV.1.35 - Dolium epigrafado e dolium esgrafitado. 
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Quadro IV.1.1 

Atributos tipológicos métricos das sepulturas 

 

N So* S CS O Tg Tg

A 

Tg 

B 

c1 p R1 R2 CL CC L Lm C Pf c1' c 

1'' 

I 5 1 0 NE B  3 2 0   1 2 43  205 30   

II 5 1 0 NE B  1 2 0   3 2 30  153 36   

III 6 1  NE ?    1   5 2    30   

IV 6 1  E ?    0   3 2  27 187 31   

V 6 1  NE A 2   0   2 0 19 19 82 18   

VI 6 1  NE ?    0     ? ? ? ?   

VII 6 1  E? ?       5  ? ? ? 25   

VIII 6 1  NE A 2      3 1 25 25 110 10   

1 ** 0 0 E B  1 5      40 34 157 ?   

2 ** 1 0 NE B  0 3      ? ? 105 ?   

3 ** 1 0 NE ?  3 7      32 ? ? ?   

4 ** 1 0 NE B  3 8      25 24 86 ?   

5 ** 1 0 NE B         37 54 140 ?   

6 ** 1 0 NE B         20 20 100 ?   

7 ** 1 0 NE B         34 28 114 ?   

Tr. *** 0 1 NE A 2   0   2 2 72 72 189 23   

* Sondagem. 

** Sepulturas identificadas em 1985, segundo Tente, 2007a. 

*** Sepultura da Tapada/Rascão, apesar de inicialmente publicada como isolada (Tente, 2007a, p. 69) deve ser considerada com 

pertencente a esta necrópole de que dista cerca de 75 m. 

 

 

 

Quadro IV.1.2 

Atributos tipológicos métricos da sepultura isolada do Monte Aljão 2 

 

N CS O T

g 

Tg 

A 

Tg 

B 

c1 p R1 R2 CL CC L Lm C Pf c1' c 

1'' 

1 0 NE B  9 8 0   2 1 43 44 177 30 20 30 
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Quadro IV.1.3  

Inventário geral dos fragmentos da cerâmica proveniente da sondagem 10 do sector I 

 

Unidade Bordos Bases Bojos Asas Outros (a) TOTAL 

0 7 5 24 2  38 

1 16 13 89 4  122 

2 43 16 396 5 2 462 

6 1  55   56 

7 1     1 

27 2  4   6 

28   3   3 

29  1    1 

30   56   56 

32   2   2 

33   1   1 

36   2   2 

39   26   26 

43   19   19 

46   1   1 

48   19   19 

TOTAL 70 35 697 11 2 815 

(a)Estão consideradas tampas adaptadas de fragmentos de dolium ou telhas 
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Quadro IV.1.4 

Atributos métricos das peças descritas (medidas em mm) 

Peça D dm d db H h E e 

1 193 58 72 101 321 - 3 2,5 

2 - 112 129 73,2 - 10,4 6,1 3,9 

3 - 174 193 - - 20,3 7,6 5,7 

4 . . 49 . . . 8.9 6 

5 221 - 221 - - - 10,3 7,9 

6 212 - 212 - - - 10,1 7,2 

7 - 226 243 - - 20,1 10,2 10,1 

8 - - 274 - - - 10,5 8 

9 270 - 270 - - - 12,1 92 

10 - - 269 - - - 13,2 8,3 

11 - - 256 - - - 10,3 8,1 

12 223  223    10,3 5,7 

13 483 - 483 - - - 8,5 7,3 

14 - - - - - - 8,4 6,1 
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IV.2 - Castelo 

 

IV.2.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

O Castelo localiza-se na actual freguesia do Arcozelo da Serra (concelho de 

Gouveia), junto à confluência da Ribeira de S. Paio com a Ribeira de Gouveia, ambas 

afluentes do rio Mondego, onde desaguam a escassos quilómetros do sítio. O local 

apresenta vestígios de dois paramentos de muralha, que se desenvolvem entre os penedos, 

delimitando uma grande área mais ou menos aplanada onde emergem inúmeros penedos e 

afloramentos graníticos. Entre os penedos pôde identificar-se, em 1993, diversos artefactos 

cerâmicos de cronologia indeterminada e três sepulturas escavadas na rocha. 

A primeira menção publicada a este sítio surge naquele mesmo ano com a Carta 

Arqueológica da Serra da Estrela (Alarcão, 1993, p. 25), referindo-se que se trata de um 

povoado fortificado provavelmente proto-histórico. 

Nos meses de Agosto e Setembro de 1996 efectuaram-se prospecções sistemáticas 

no interior do recinto fortificado com o intuito de identificar áreas de maior concentração 

de materiais arqueológicos e assim nortear a escolha de uma área a sondar. Os resultados 

da prospecção não foram muito conclusivos, pelo que se seleccionou uma área de 

escavação que pudesse clarificar, não só a cronologia e natureza da ocupação, mas 

possibilitar recolher informações sobre a estrutura defensiva. Efectuou-se, assim, uma 

sondagem junto ao limite Norte do espaço, a cerca de 50 m das sepulturas.  

Os trabalhos de escavação — que tiveram lugar apenas neste ano de 1996 — 

assentaram numa rede de quadrículas de 1×1 m, tendo sido escavados 20 m2 (figura IV.2.8).  

Em 2005 o sítio é integrado na tese de mestrado sobre a Alta Idade Média na 

encosta Noroeste da Serra da Estrela, publicada em 2007 pela signatária (Tente, 2007a). Aí 

estuda-se em pormenor as sepulturas aqui existentes.  

 

IV.2.2 - Estratigrafia e estruturas  

Tal como referido acima, a estratégia de escavação assentou na realização de uma 

sondagem (figura IV.2.9) de 20m2, na qual se identificaram as seguintes unidades 

estratigráficas (figura IV.2.11): 

 

[0] – Unidade de terras humosas castanhas acinzentadas escuras (10YR 4/2), com 

cerca de 30 cm de espessura. Cobre toda a área e continha vários materiais 

arqueológicos rolados como cerâmicas de construção e olaria, pequenos utensílios 

líticos e escórias. Sobrepõe -se a [1] e a [10]; 
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[1a] – Camada de terras castanhas acinzentadas (10YR 5/2), com cerca de 20 cm de 

espessura. Contém materiais arqueológicos rolados; 

[1b] – Camada de terras castanhas (10YR 5/3), com cerca de 15 cm de espessura. 

Contém materiais arqueológicos rolados e duas moedas em bronze; 

[1c] – Camada de terras castanhas escuras com algumas manchas mais acinzentadas 

(7.5YR 4/2), com cerca de 30 cm de espessura. Contém materiais arqueológicos 

rolados, sendo de destacar a presença de um fragmento de machado de pedra polida, 

dois pesos sobre seixo, um cossoiro, um fragmento de anfiobolite polida e tegulae; 

 [2] – Camada de terras de cor castanho acinzentado (10YR 4/2) pouco compacta e 

não contínua. Corresponde a bolsas de terras que preenchem o espaço entre as pedras 

que constituem a estrutura [3]. Contém pouco material arqueológico e este é 

essencialmente constituído por pequenos fragmentos de tegulae; 

[3] – Estrutura localizada no lado Norte da sondagem e que corresponde a um muro 

ou  muralha do povoado, a mesma foi construída por pedras aparelhadas de dimensão 

média; 

[4] – Camada de terras castanho amareladas escuras com pequenas manchas cinzentas 

(10YR 4/4) que contém materiais arqueológicos de maior dimensão e menos rolados 

que os identificados nas unidade [1a, b e c], incluindo olaria, um peso sobre seixo, 

uma moeda em bronze e dois fragmentos de anfiobolite polida. 

 

Não se identificaram quaisquer outras estruturas negativas ou positivas para além 

do muro/muralha já referido.  

 

IV.2.3 - As sepulturas rupestres  

Para além das três sepulturas que se encontram dentro do povoado, foi ainda 

identificada uma outra situada junto ao acesso Noroeste. A mesma já foi publicada (Tente e 

Lourenço, 1998; Tente, 2000; Tente, 2007a) com a denominação de Castelo 1. Trata-se de 

uma sepultura inacabada em que apenas foi esboçada a forma da mesma, mas não chegou a 

ser esvaziada a cova sepulcral. Está orientada a Oeste e tem um comprimento máximo de 

1,46 m.  

Dentro do povoado, duas sepulturas estão localizadas no mesmo afloramento e 

outra, infantil, está situada a escassos metros das anteriores. Trata-se de sepulturas não 

antropomórficas (figura IV.2.10), orientadas a Norte e a Oeste. O par de sepulturas foi 

posteriormente transformado em lagar, não tendo sido possível determinar o seu 
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comprimento total devido ao facto de a transformação ter danificado a sua parte inferior 

(Tente e Lourenço, 1998; Tente, 2000). 

No quadro IV.2.1 são apresentadas as características tipológicas e atributos 

métricos destas quatro sepulturas. 

 

IV.2.4 - Componente artefactual 

O espólio recuperado no Castelo é escasso e encontra-se muito fragmentado e 

rolado. Pese embora esse facto, a diversidade de material é bastante significativa, pois 

efectivamente não foram identificados níveis de ocupação conservados e os artefactos 

provêm de unidades estratigráficas resultantes de processos cumulativos procedentes da 

erosão dos topos do cabeço. 

Por esse facto, referem-se os materiais arqueológicos existentes, mas não se 

procedeu ao seu estudo sistemático por não provirem de níveis de ocupação preservados. 

Não obstante, tentou realizar-se exercícios de remontagem da olaria, não tendo o mesmo 

permitido obter quaisquer resultados, já que não se efectuou uma única correlação de 

fragmentos. Tal sublinha a severidade de processos pós-deposicionais existentes neste sítio, 

os quais foram também responsáveis, entre outros aspectos, pelo grau de rolamento dos 

materiais cerâmicos. 

 

IV.2.4.1 - Cerâmica 

Para além dos recipientes foi ainda identificado um fragmento de cossoiro em 

cerâmica (figura IV.2.13), cuja cronologia é impossível de determinar. No quadro IV.2.2 é 

apresentada a contagem de todos os fragmentos provenientes da escavação o qual, dadas as 

limitações do contexto estratigráfico, reunirá, obviamente, artefactos cerâmicos de épocas 

muito diferentes. A sua distinção em termos cronológicos é ainda dificultada pelo facto de 

se tratar de materiais erodidos e incaracterísticos. Face a esta situação particular ilustram-se 

na figura IV.2.13 os fragmentos de bases, bordos e asa melhor conservados. Não se 

procedeu à contabilização do NMR pelas razões que se têm vindo a apontar. 

  

IV.2.4.2 - Cerâmica de construção  

Nas diversas unidades estratigráficas descritas foram recolhidos cinco fragmentos 

muito rolados de imbrices e tegulae, claramente em posição secundária. 
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IV.2.4.3 - Metais 

Foram recolhidas três moedas em bronze, cujo estado de conservação não permitiu 

qualquer leitura. Identificaram-se igualmente cinco fragmentos de escórias em posição 

secundária, que documentam a actividade metalúrgica no local. Porém, tendo em conta que 

o sítio foi ocupado em épocas diversas, não é possível atribuir qualquer cronologia a estes 

vestígios, nem tão pouco identificar as respectivas áreas de trabalho e de transformação. 

  

IV.2.4.3 - Materiais líticos 

Nas unidades resultantes da erosão identificaram-se igualmente três peças talhadas 

de quartzo leitoso, um fragmento de machado polido, três fragmentos de anfiobolite 

polidos e três pesos sobre seixo.  

Os materiais líticos apontam para uma ocupação pré-histórica recente, não tendo 

sido possível no entanto identificar quaisquer níveis de ocupação correspondente a estes 

períodos.  

 

IV.2.5 - Comparações e cronologia 

O registo arqueológico identificado no Castelo não permitiu a recuperação de 

material orgânico que possibilitasse datações por radiocarbono. O espólio ali recolhido é 

incaracterístico, o que dificulta igualmente a atribuição cronológica. As moedas também 

não permitem qualquer leitura. 

Todavia, algumas ilações são possíveis. Em primeiro lugar, pode-se afirmar que os 

materiais líticos documentam uma ocupação durante a Pré-História recente, cuja natureza, 

extensão e cronologia mais precisa é por agora impossível determinar. Por outro lado, os 

dados apontam para uma reocupação deste cabeço em período romano tardio ou já 

durante a Alta Idade Média. Esta ocupação está comprovada pela presença das sepulturas 

escavadas na rocha, de alguns materiais cerâmicos que aparentam ter sido realizados a 

torno e pela existência quer de escórias de ferro, quer de moedas ou de tegulae e imbrices.  

 

IV.2.6 - Funcionalidade e arquitectura das estruturas 

 Não obstante os escassos dados obtidos nesta pequena intervenção, é de destacar 

a notória posição estratégica deste sítio, que permite excelentes condições de defesa e de 

controlo directo de parte do Vale do Mondego, bem como dos terrenos férteis das 

ribeiras de S. Paio e Gouveia.  
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 A estrutura defensiva aqui construída apresenta paralelos claros com estruturas 

como as reconhecidas nos povoados alto-medievais de S. Gens e da Soida. Ou seja, a 

construção de uma estrutura amuralhada apenas nos espaços livre de afloramentos 

graníticos que possibilitem a defesa e delimitação do espaço. Esta estrutura pode ser 

construída em paramento simples ou duplamente aparelhado, com preenchimento do 

interior com pedra miúda e terra. Apesar desta semelhança com estruturas alto-medievais 

é, por agora, impossível garantir que a estrutura identificada no Castelo seja desta 

cronologia na totalidade da sua extensão ou apenas em parte.  

 Esta ocupação do local não deve ser alheia às boas condições defensivas que o 

sítio apresenta, e ao facto de não estar distante de linhas de água e de terrenos férteis. A 

ocupação deverá, contudo, ter estado circunscrita apenas ao espaço central do povoado, já 

que o espólio que lhe é eventualmente atribuível é escasso e muito afectado por 

rolamento.  

 Uma determinação mais rigorosa da funcionalidade deste espaço — assim como 

do afinamento da sequência cronológica proposta para o mesmo — teria de passar 

necessariamente pela realização de escavações adicionais que permitissem a recolha de 

uma amostra mais abundante de artefactos e, talvez, a identificação do contextos ainda in 

situ. Não tendo sido possível realizá-la no âmbito do projecto de investigação subjacente à 

presente dissertação, espera-se contudo poder realizá-la num futuro próximo. 
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Figura IV.2.1 - Excerto da CMP 1:25000 n. 201, com localização do sítio. 

 

 

 

Figura IV.2.2 - Fotografia Google com delimitação do sítio. 
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Figura IV.2.3 - Vista Este (margem direita da Ribeira de Gouveia). 

 

 

 

Figura IV.2.4 - Aspecto da confluência da Ribeira de S. Paio com a Ribeira de Gouveia. 
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Figura IV.2.5 - Vista Noroeste do povoado. 

 

 

 

Figura IV.2.6 - Troço Sudoeste da estrutura defensiva. 
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Figura IV.2.7 - Vista dos dois paramentos da estrutura defensiva no troço Sudoeste. 

 

 

 

Figura IV.2.8 - Aspecto da escavação de 1996. 
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Figura IV.2.9 - Vista Nordeste/Sudoeste da área escavada. 

 

 

 

Figura IV.2-10 - Sepulturas 1 e 2. 
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Figura IV.2.11- Perfil Oeste da sondagem realizada. 



126 
 

 

 

Figura IV.2.12 - Alçado da estrutura defensiva com indicação da área intervencionada. 
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Figura IV.2.13 -Cerâmica a torno identificada 
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Quadro IV.2.1 

Descrição das sepulturas da necrópole 

 

N S CS  O Tg TgA TgB c1 p R1  R2  L Lm C Pf c1' c1'' CL CC 

* 0 3 O B  6 7 0   40 38 146 10 10 18 3 3 

1 1 2 N A 0   0   61 55 ? 16   5 2 

2 1 2 N A 0   0   47 47 ? 10   5 3 

3 1 1 O A 3   0   30 30 74 10   3 1 

* Sepultura Castelo I. 

 

 

 

Quadro IV.2.2  

Inventário geral do espólio da sondagem 

 

Material lítico* Bordos Bases Bojos Asas Metais** Outros*** 

12 98 14 253 9 7 11 

* Quatro fragmentos de pedra polida, cinco utensílios de pedra lascada em quartzo, e três pesos sobre 

seixo. 

** Três escórias de ferro, três moedas em bronze, e um fragmento de utensílio em ferro. 

** Um cossoiro, tegulae e imbrice, e barro cozido. 
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IV.3 - Risado 

 

IV.3.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

 O sítio do Risado localiza-se em termos administrativos na actual freguesia de 

Arcozelo da Serra (concelho de Gouveia), a uma altitude que ronda os 398 m. Está 

implantado numa encosta muito suave, sobranceira ao vale da Ribeira de Gouveia, a cerca 

de 1500 m a Noroeste da sede de freguesia e a 750 m do sítio do Castelo (figura IV.3.1 e 

IV.3.4). 

 O topónimo actual é uma corruptela de “Arrasado”, nome que ainda é usado por 

alguns habitantes da freguesia e que ilustra bem a ideia que a população ainda hoje possui 

em relação a este sítio, ou seja que ele corresponde a uma antiga povoação que terá sido 

destruída.  

 Efectivamente, à superfície do terreno, é possível observar a existência de inúmeros 

vestígios de cerâmicas, pedras, mós, restos de antigas telhas e tijolos. O local não apresenta 

qualquer controlo da paisagem circundante, mas situa-se na orla do vale da Ribeira de 

Gouveia, um dos vales mais produtivos e desenvolvidos da região. Ainda hoje, este vale 

proporciona o abastecimento de produtos hortícolas para os mercados da região, atestando 

assim a sua riqueza agrícola. 

 A primeira referência publicada sobre o Risado ocorre em 1993 na Carta 

Arqueológica da Serra da Estrela, em que os vestígios são referidos como testemunhando a 

presença de uma provável villa romana (Alarcão, 1993, p. 25). Em 1994 publica-se o artigo 

onde se estudam algumas sepulturas do actual concelho de Gouveia e onde se integra a 

necrópole rupestre aqui existente (Tente e Martins, 1994). As sepulturas voltam a ser 

abordadas em mais dois artigos posteriores (Tente e Lourenço, 1998 e Tente, 2000). Mais 

recentemente, parte da necrópole, bem como os vestígios habitacionais, são estudados na 

tese de mestrado da autora (Tente, 2007a). 

 O sítio nunca foi alvo de uma escavação arqueológica. Infelizmente foi vítima de 

uma intervenção do Gabinete Técnico Local do Arcozelo e Rio Torto, efectuada no ano de 

2000, à margem de qualquer autorização do IPA e sem qualquer critério científico. Imbuído 

de espírito descobridor, o técnico de património desse Gabinete abriu três buracos que 

expuseram algumas estruturas e muito material, a maioria abandonado na borda dos 

mesmos. Após a Extensão do IPA na Covilhã ter identificado esta destruição, a autarquia 

foi alertada e responsabilizado o técnico em causa, tendo sido de imediato tapados os 
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buracos e colectado o espólio aí exumado. Resulta desta destruição a exumação do pote 

apresentado na figura IV.3.7.  

 No presente ano, delimitou-se o espaço de dispersão de vestígios para que o 

mesmo não seja atingido pelos projectos de florestação integrados na Zona de Intervenção 

Florestal do Aljão e efectuou-se o levantamento topográfico dos terrenos com vestígios e 

da necrópole (figura IV.3.3), tendo-se neste âmbito identificado mais seis sepulturas.  

 

IV.3.2 - A necrópole 

A estação arqueológica é atravessada por um caminho actualmente utilizado por 

pastores e agricultores que trabalham as terras das redondezas. A necrópole que conta com 

13 sepulturas, que se distribuem pela parte mais elevada da área. A sua distribuição é 

esparsa, ainda que se observem dois conjuntos mais concentrados (figura IV.3.3). 

O conjunto situado Nordeste (núcleo 1) tem três sepulturas, sendo duas delas não 

antropomórficas, e um esboço de tampa monolítica (figura IV.3.6) que jaz junto da 

sepultura 5 (Tente e Martins, 1994; Tente e Lourenço, 1998; Tente, 2000).  

Do lado contrário do caminho a Sudoeste deste conjunto, localiza-se uma outra 

concentração de sepulcros (sepulturas 2, 3, 4, 8, 9 e 10), em que domina a forma 

antropomórfica (núcleo 2). Neste conjunto regista-se apenas uma sepultura (8) que parece 

ter tido originalmente uma forma não antropomórfica, já que a mesma foi adaptada a lagar 

rupestre. Junto destas sepulturas aparecem outras estruturas escavadas na rocha: um 

afloramento onde foram esculpidos dois buracos redondos de 36 e 43 cm de diâmetro, 

com cerca de 30 cm de profundidade; um penedo, no qual foram escavados degraus e que 

no topo se encontra um orifício de cerca de 10 cm de diâmetro. As primeiras podem ser 

interpretadas como pias, que poderiam ter servido para o banho ritual do cadáver, pelo 

menos foi assim que A. del Castillo interpretou várias destas pias que identificou em 

diversas necrópoles da área de Burgos. A segunda estrutura pode estar relacionada com a 

sinalização da necrópole e/ou local de celebração do ritual funerário. 

A Oeste deste último conjunto encontram-se mais três sepulturas (núcleo 3), uma 

das quais destinada a uma criança muito jovem (sepultura 12). Próximo situa-se uma outra 

sepultura antropomórfica (figura IV.3) e Norte destas foi iniciada a escavação de outra 

sepultura que nunca foi terminada. Um outro sepulcro foi identificado mais a Sul (13) que 

deve igualmente ter sido transformado em pia para bebedoiro de animais, já que apresenta 

um comprimento de 234 cm. 
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A descrição tipológica e dos atributos métricos das sepulturas desta necrópole são 

apresentados no quadro IV.3.1. 

 

IV.3.3 - Componente artefactual 

IV.3.3.1 - Cerâmica 

Os materiais cerâmicos deste sítio provêm de uma violação de níveis arqueológicos, 

não havendo qualquer contexto arqueológico seguro para estas peças, que incluem vários 

fragmentos cerâmicos de bojos e algumas asas em fita, sendo de destacar um pote 

decorado (figura IV.3.7) Trata-se de uma peça montada a torno rápido cozida em ambiente 

oxidante, apresentando as superfícies e as fracturas de cor bege (10YR 7/4). A pasta é 

compacta de textura arenosa, com uma concentração média de ENP, sendo identificados 

macroscopicamente feldspatos, micas e quartzos, com dimensões que variam entre o 1 e os 

3 mm. O bordo é espessado externamente e tem uma orientação direita. A peça tem uma 

asa de fita, a qual não se conserva, sendo tal evidente pelo arranque da mesma. A face 

externa da peça, na área do colo, foi decorada com ungulações dispostas numa linha 

concêntrica e paralela ao bordo. A pança encontrava-se igualmente decorada, com incisões 

de várias linhas ondulantes efectuadas com um pente. A parede apresenta uma espessura 

máxima de 10,8 mm e mínima de 5,8 mm. O diâmetro da boca é de 130 mm. 

 

IV.3.3.2 - Cerâmica de construção  

São inúmeros os fragmentos de tegulae, imbrices e tijolos existentes à superfície do 

terreno, observando-se, por um lado, o fraco rolamento que os materiais apresentam, e o 

facto de existirem fragmentos de tijolos triangulares. 

 

IV.3.4 - Comparações e cronologia 

O espólio cerâmico, que foi retirado sem qualquer critério científico durante as 

pseudo-sondagens realizadas, tem características que apontam para sua integração em 

época romana tardia ou já da Alta Idade Média. O pote acima descrito conjuga as linhas 

onduladas efectuadas a pente com as impressões digitadas, o que é uma combinação 

recorrentemente usada na Alta Idade Média da região. O facto de se tratar de uma forma 

fechada — um pote — aponta também no sentido daquela conclusão. Esta peça apresenta, 

porém, algumas diferenças dignas de nota: por um lado, a existência de asas, que ocorrem 

apenas nos jarros nas restantes colecções estudadas; por outro lado a pasta é mais depurada 

e apresenta estrias bem marcadas resultantes do seu fabrico a torno, aproximando-se mais 
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das peças recuperadas no compartimento I da sondagem 10 do Monte Aljão, datadas do 

séculos IV/V. 

 

IV.3.5 - Funcionalidade e arquitectura das estruturas 

 Ainda que J. Alarcão avance com a proposta deste sítio se tratar de uma villa, 

somente com os dados de superfície torna-se difícil atribuir uma função a este espaço em 

época romana, não podendo ser a simples presença de terra sigillata hispânica o elemento 

conducente a uma classificação deste género. Sem dúvida que o Risado tem uma ocupação 

romana, a qual talvez remonte ao século II d.C., a julgar pelos achados cerâmicos referidos. 

Igualmente, considerando a sua implantação geográfica e a dispersão dos materiais, é óbvio 

que se trata de um estabelecimento rural de dimensão média ou grande. Também é certo 

que este espaço foi ocupado durante a Alta Idade Média. O que é não possível saber, face 

aos escassos dados até agora obtidos, se essa ocupação foi contínua ou se teve interregnos. 

É igualmente difícil determinar qual a natureza e função da ocupação medieval identificada, 

sem que se façam escavações em área. 

 Também não é possível compreender a relação deste sítio com o Castelo, que se 

localiza a menos de um quilómetro e onde existe documentada uma ocupação medieval 

com a presença de sepulturas escavadas na rocha. 

 No que respeita ao termo da ocupação, é provável que o Risado tenha sido 

abandonado quando a aldeia do Arcozelo se constitui. Apesar de não existirem actualmente 

dados arqueológicos ou outros que permitam confirmar uma ocupação alto-medieval desta 

povoação, ela já é mencionada em meados do século XII, quando são estabelecidos os 

limites da propriedade do Aljão (documento 4 do Anexo III). Nesta hipótese, as gentes que 

ocupavam o Risado ter-se-ão deslocado, no século XI ou XII, para o espaço ocupado pela 

actual aldeia, tal como parece ter ocorrido também em S. Gens. 
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Figura IV.3.1 - Excerto da CMP 1:25000 n. 201, com localização do sítio. 

 

 
 

Figura IV.3.2 - Ortofotomapa com delimitação da dispersão de materiais arqueológicos. 
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Figura IV.2.3 - Levantamento topográfico com indicação dos núcleos de sepulturas, lagar e socalcos. 
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Figura IV.3.4 - Ortofotomapa com localização do Risado (A) e do Castelo (B). 

 

 
 

Figura IV.3.5 - Sepulturas do núcleo 3 durante o levantamento topográfico. 
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Figura IV.3.6 - Sepultura 5 e da tampa anexa. 
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Figura IV.2.7 - Pote decorado do Risado. 

 

Quadro IV.3.1 

Descrição das sepulturas da necrópole 

 

N S CS  O Tg TgA TgB c1 p R1  R2  L Lm C Pf c1' c1'' CL CC 

1 2 3 N B  4 7 0   46 42 154 16 22 23 5 3 

2 2 2 S B  3 8 0 1 2 56 54 190 30 32 30 3 1 

3 2 2 S B  3 8 0   52 48 186 21 34 30 1 1 

4 2 2 S B  4 2 0   53 46 140 32 30 28 1 1 

5 2 0 O B  4 0 0   55 54 188 30 24 25 1 1 

6 2 2 E A 3   0   51 49 180 25   3 3 

7 2 2 E A 2   0   54 90 196 20   1 1 

8 2 2 ? A ?   0   48 48 ?    2 1 

9 2 1 SE B  4 4 0   48 43 181 22 21 24 3 1 

10 2 1 S B  4 8 0   40 48 179 29 22 25 1 2 

11 2 1 SE B  1 5 0   49 49 179 26 21 31 2 2 

12 2 1 E B  4 7 0   29 27 80 18 16 10 1 1 

13 2 2 SE A 3   0   63 60 234? 20   3 1 
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  IV.4 - Penedo dos Mouros 

 

 IV.4.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados  

 O Penedo dos Mouros localiza-se, em termos administrativos, na actual freguesia do 

Arcozelo, concelho de Gouveia. Daqui domina-se, a Noroeste o vale da Ribeira do Boco, 

afluente da Ribeira de Gouveia, que, por sua vez, é tributária da margem esquerda do Rio 

Mondego. O sítio arqueológico ocupa uma área mais ou menos aplanada, que ronda os 435 m de 

altitude, adjacente a um tor granítico relativamente grande, medindo, aproximadamente, 45 m de 

comprimento por 15 m de largura, com uma altura de cerca de 15 m do lado Norte e 21 m do 

lado Este, atingindo o topo do tor uma altitude máxima de 451 m. Pelo menos em parte do 

perímetro, o sítio está delimitado por uma muralha que colmata os espaços entre penedos (figuras 

IV.4.3 e IV.4.14).  

 No tor foram escavadas diversas estruturas, das quais se destacam degraus, sulcos e 

entalhes sobre os quais assentaria uma estrutura em madeira, provavelmente de diversos andares, 

cuja arquitectura é hoje de muito difícil reconstituição. O acesso ao topo do tor faz-se pelo lado 

Norte, por entre os penedos (figura IV.4.16), através de um caminho que seria coberto pelo piso 

do andar superior da estrutura em madeira. Este acesso, que sobe gradualmente por entre os 

granitos até chegar ao topo Sudoeste do conjunto, é estreito e os penedos que a ladeiam têm 

esculpidos sulcos e entalhes, que suportariam aquela estrutura em madeira. No topo do tor são 

visíveis algumas estruturas negativas escavadas na rocha, como um buraco de poste, com cerca de 

10 cm de diâmetro, e uma sepultura antropomórfica que foi escavada na plataforma à qual acede 

a maior correnteza de degraus (em número de oito). Este conjunto de degraus termina numa 

vertente íngreme sem dar acesso a qualquer zona actualmente transitável e, por isso, só possível 

de entender se associada à super-estrutura de madeira a que se tem vindo a fazer referência. 

 A primeira menção a este sítio é feita na carta arqueológica da área do Parque Natural da 

Serra da Estrela, da autoria de Jorge de Alarcão (1993). Em 1994 é publicado o estudo da 

sepultura escavada na rocha que se encontra no seu topo (Tente e Martins, 1994), que voltará 

novamente a merecer publicação integrada em estudos mais abrangentes sobre a temática dos 

sepulcros rupestres (Tente e Lourenço, 1998; Tente, 2000).  

 As primeiras intervenções intrusivas no Penedo dos Mouros tiveram lugar no âmbito de 

um projecto do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos que decorreu entre 1998 e 2001. Em 

1999 efectuou-se a primeira campanha de escavações, que se realizou durante 15 dias do mês de 

Julho e que teve como objectivo a determinação da cronologia de ocupação deste sítio 

arqueológico, já que os materiais de superfície eram muito escassos e incaracterísticos. Antes de 

se iniciarem os trabalhos de escavação considerava-se a possibilidade de se tratar de uma 
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ocupação proto-histórica, tendo-se publicado uma primeira nota sobre o sítio nas actas do 

Congresso de Proto-História Europeia realizado em Guimarães (Tente e Lourenço, 2000).  

 As escavações arqueológicas iniciaram-se com a abertura de uma sondagem de 16 m2 na 

zona Norte, junto da entrada que dá acesso ao topo dos penedos, denominada de sector I (figuras 

IV.4.3 e IV.4.13). A escolha da área a intervencionar esteve relacionada com a possibilidade de se 

conservar alguma estratigrafia junto do tor, uma vez que a plataforma que constitui parte do sítio 

está praticamente na rocha de base, sendo muito delgada a cobertura sedimentar, à semelhança 

do que ocorre com os sítios de S. Gens e Soida. Efectivamente, a escavação veio revelar que a 

área seleccionada tinha grande potencial de conservação estratigráfica, como se demonstrará 

adiante. Estes trabalhos permitiram a identificação de um grande derrube pétreo que ocupava 

praticamente toda área da escavação. 

 Em Setembro de 2000 efectuou-se a segunda campanha de escavações, onde se 

privilegiou o alargamento em área, uma vez que o derrube identificado era de grande dimensão e 

não havia sido possível distinguir de forma efectiva a estrutura original do seu próprio derrube. 

Tal estratégia, bem como o desmonte do derrube veio  permitir identificar um nível carbonoso, 

selado por aquele derrube, onde foram exumados diversos macrorrestos vegetais carbonizados. 

Este nível continuou a ser escavado durante a terceira campanha, efectuada em Julho de 2001, e 

veio a comprovar-se que se tratava do nível de incêndio responsável pela destruição do sítio. As 

escavações foram suspensas nesse ano por falta de financiamento.  

 O balanço das três campanhas (correspondentes a um mês e meio de trabalho) saldava-se 

em 32 m2 escavados, que permitiram a identificação da estrutura amuralhada que fechava o 

acesso ao topo do tor, a identificação de espólio diverso e de macrorrestos vegetais que 

permitiram datar a destruição do sítio arqueológico. O estudo destes macrorrestos e as duas 

primeiras datações de radiocarbono obtidas para Penedo dos Mouros foram efectuadas no 

âmbito de um concurso que o IPA lançou destinado a todos os projectos de investigação em 

arqueologia que quisessem aproveitar os meios técnicos e humanos disponibilizados pelo então 

recém-criado CIPA. Os resultados preliminares destas campanhas foram publicados num artigo 

sobre o contexto paisagístico do local (Angelucci, Tente e Martins, 2004), onde se discutem as 

razões que terão levado à escolha daquele espaço para a instalação de uma estrutura defensiva 

medieval. 

  O sítio foi novamente abordado na tese de mestrado da signatária sobre a ocupação alto-

medieval da encosta Noroeste da Serra da Estrela, publicada em 2007 (Tente, 2007a). Nesse 

mesmo ano, algumas considerações são novamente tecidas num artigo de síntese publicado no 

número dois da revista Territorio, Sociedad y Poder (Tente, 2007d). 
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  As escavações arqueológicas no Penedos dos Mouros foram apenas retomadas em 2008 

já no âmbito do projecto O Alto Mondego terra de fronteira entre cristãos e muçulmanos financiado pela 

FCT (PTDC/68906/2006), pois só então se reuniram condições logísticas e financeiras para a 

realização de novas campanhas. 

Em 2008, a intervenção teve como primeiro objectivo recuperar dados relativos às 

unidades estratigráficas identificadas nas campanhas anteriores mas que ficaram por escavar, 

nomeadamente algumas unidades particularmente ricas em matéria orgânica que correspondiam 

aos níveis de incêndio da estrutura de madeira. Para tal, alargou-se a antiga área, no denominado 

sector I, e escavaram-se todos os níveis arqueológicos existentes entre o tor granítico e a muralha 

que protegia a entrada daquela estrutura.  

Verificou-se que a potência estratigráfica naquele sector ronda os 3 metros, o que 

dificultou a progressão dos trabalhos; não obstante, conseguiu-se identificar o nível de base da 

ocupação medieval do sítio. A área de escavação foi igualmente alargada de forma a permitir a 

recuperação de informação sobre as unidades estratigráficas mais profundas cuja área aberta nas 

anteriores campanhas, por ser reduzida, tornava impossível a sua escavação. No entanto, apenas 

se afundou até aos níveis de incêndio nos quadrados A3, B3, C3, B4, C4, B5, B6, C5 e C6; a 

sequência completa — isto é, até aos níveis estéreis — foi obtida apenas nos quadrados B5 e B6 

(figuras IV.4.6 e IV.4.18). 

Havia ainda um outro objectivo que norteou a intervenção de 2008: averiguar a existência 

de ocupações mais antigas que, eventualmente, fossem também responsáveis pelos diversos 

entalhes e gravuras existentes no tor granítico central. Com esse objectivo efectuaram-se duas 

sondagens no abrigo sob rocha existente do lado Sudeste do sítio, onde em época 

contemporânea se construiu um abrigo de pastor, o qual foi denominado de sector II. 

Tencionava-se com estas sondagens identificar se a área havia sido igualmente ocupada, qual a 

natureza dessa ocupação, e se haveria aí ocupações anteriores à época medieval. A sondagem 1, 

de 2 m de largura (figura IV.4.8), foi disposta de forma transversal ao abrigo, mais ou menos a 

meio deste, ligando a parede do abrigo natural a um muro de pedra seca aí construído, 

provavelmente na primeira metade do século XX. A sondagem 2 foi colocada no canto Nordeste 

do abrigo, tendo por medidas 2 x 2 m.  

Para completar as observações efectuadas em 2008, efectuou-se no ano seguinte uma 

curta campanha de escavações, que visou apenas o alargamento e escavação em profundidade da 

sondagem 1, onde haviam sido identificados dois níveis de ocupação do Neolítico antigo / médio 

a uma profundidade de 1,5 m. No decorrer desta campanha, aquela sondagem, que compreendia 

os quadrados C-D/7-8, foi alargada para os quadrados C-D/6 adjacentes. Assim, no final da 

escavação, a área integralmente escavada na Sondagem 1 formava um rectângulo de 3×1,5 m. 
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IV.4.2 - Estratigrafia e estruturas 

 As escavações arqueológicas que se realizaram entre 1999 e 2001 e entre 2008 e 2009 

abordaram duas áreas diferentes, que se assinalam na planta geral do sítio (figura IV.4.3), e foram 

designadas por sector I e II. O sector I localiza-se na parte Norte do tor, junto do acesso ao seu 

topo, e foi escavada nas campanhas de 1999 a 2001 e em 2008. O sector II corresponde ao abrigo 

natural existente do lado Este do tor, tendo sido escavado durante as campanhas de 2008 e 2009. 

Foram, assim, identificadas as sequências estratigráficas que se descrevem de seguida. 

 

Sector I 

No final da escavação do sector I, identificou-se a seguinte sequência estratigráfica: 

 

[0] - Terras humosas castanho acinzentadas (10YR 4/2) cobrem toda a área. 

[1] - Terras castanhas (7.5YR 4/2) muito soltas e com pedra miúda, que cobrem toda a área e são 

cobertas pela [0]. Corresponde a uma unidade de revolvimento.    

[2] - Terras castanhas (7.5YR 4/3) com telhas grosseiras e alguma cerâmica comum, muito 

fragmentada, que preenche o derrube [3]. 

[3] - Derrube pétreo que ocupa toda a área escavada. 

[4] -  Camada de terras castanhas escuras (7.5YR 3/3).  

[5] - Camada de terras de cor castanho acinzentada, muito escura (10YR 3/2), sobrepostas 

parcialmente pela [4] e pela [2]; encostava a [11] e à [13] e sobrepunha-se à [12]. Corresponde a 

uma camada resultante do derrube da muralha. 

[6] - Muralha, estrutura pétrea constituído por pedras não aparelhadas de dimensões diversas e 

disposta caoticamente, que definem um estrutura de fecho do acesso ao tor central. 

[7] - Anulada 

[8] - Mancha de terras castanhas escuras (7.5YR 3/3) que se sobrepõe a [13] e [15].  

[9] - Terras castanhas amareladas (10YR 5/4) que encosta a [10] e é coberta pela [2].  

[10] - Estrutura de pedra, de difícil interpretação, que é coberta pela [2] e parcialmente pela [3]. É 

provável que se trate de um reajuste de pedras do derrube feito em época indeterminável.   

[11]  - Terras castanhas (7.5YR 4/3) com muito areão e que era coberta pelas unidades [2] e [5].  

[12] - Camada de terras castanhas escuras (7.5YR 3/2) contendo carvões e sementes. Apresenta-

se como uma bolsa coberta pela [5] e que encosta à [11] e [5].  

[13] - Paramento interno da muralha, coberto pelas unidades [2] e [3], e que encosta às unidades 

[5] e [15]. 

[14] - Terras castanhas (7.5YR 4/3) cobertas pelas [2] e [3], que encostam à [10] e cobrem a [18]. 
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[15] - Preenchimento de pedras miúdas e terra, cobertas pelas unidades [2], [3] e [8]. 

[16] - Derrube pétreo coberto pela [11], que cobre a unidade [21].  

[17] - Terras castanhas (7.5YR 4/2) com muito areão, que preenche a unidade [16].   

[18] - Camada de terras castanhas escuras (7.5YR 4/3) cobertas pelo derrube [3] e unidade [20], 

localizada nos quadrados F3, F4, F5, E3 e E4. 

[19] - Terras castanho escuras (7.5YR 4/3) localizadas nos quadrados E3/E4, cobertas pela 

unidade [18] e preenchendo a [20].  

[20]  - Derrube pétreo coberto pela [18], encostando ao derrube [3]. 

[21] - Derrube de pedras pertencentes à estrutura [30], coberto pela [11], [16] e [17], localizado 

nos quadrados A4, A5 e B4. 

[22] - Terras cinzentas escuras (7.5YR /1), contendo muitas sementes e carvões, alguma pedra 

miúda e cerâmica carbonizada. Era coberta pela [12] nos quadrados B3 e C3, encostava à [9] e 

cobria a [28].    

[23]  - Camada de terras castanhas  (7.5YR 4/2) que encosta à [28], [16], [17] e [27]. Cobria as 

unidades [29] e [30].  

[24] - Anulada 

[25] - Camada de terras de colorações castanhas claras (10YR 5/3) que preenchem a unidade [30] 

e encostavam às [16] e [29].  

[26] - Anulada. 

[27] - Terras de cores amareladas (10YR 5/6) muito compactas e com presença de uma 

componente argilosa, cobertas pelas [2], [3] e [11]. Encostam à unidade [29] e ao penedo. 

Localiza-se no quadrado A6. 

[28] - Camada de terras negras (10YR 1/1) devido à presença de carvão e cinzas, contendo muitas 

sementes, alguns fragmentos de ossos e cerâmica carbonizados. Coberta pela unidade [22] nos 

quadrados B3, C3, D3, C4 e C5. Desenvolve-se por baixo das unidades [3] e [10]. 

[29] - Terras castanhas escuras (7.5YR 3/1) com muita cinza e carvão que encostam à [28] e que 

se desenvolvem por baixo desta. 

[30] - Estrutura de pedras de dimensão média disposta de forma a preencher o espaço entre 

penedos, localizada nos quadrados A5, A6 e B5. Ao contrário do que se pensara inicialmente, não 

se trata de um derrube, mas sim de uma estrutura de preenchimento da fenda que separa dois dos 

blocos do tor granítico (figura IV.4.16), a qual permite o acesso ao interior do edifício em 

madeira. 

[31] - Camada de areão muito solto, resultante da desagregação do granito, mas com muito 

carvão e cinza (7.5YR 5/2); continha alguma cerâmica medieval. Era coberta pela [29].  
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[32] - Terras cobertas pela unidade [31], de textura e coloração semelhantes mas contendo muito 

menos carvão (7.5YR 5/2). Localizada nos quadrados A5, A6, B5, B6 e C5.  

[33] - Nível carbonoso (7.5YR 3/2) com granolometria fina que se sobrepõe à [34] e à [36]. 

Continha pedaços de cortiça carbonizada. 

[34] - Camada de areão (7.5YR 5/3) com carvão (possivelmente percolações da unidade [33]), 

resultante da desagregação do granito e provavelmente exposto ao fogo. 

[35] - Nível de blocos e clastos de granito nivelados com claras marcas de alteração pelo fogo 

(antigo pavimento?). Cobre as unidades [33] e [36] . No interface com a unidade [36] foram 

exumados fragmentos de cerâmica lisa dispostas na horizontal. 

[36] - Camada de terras avermelhadas (5YR 5/4) que preenche os espaços entre os afloramentos 

e que é estéril em termos arqueológicos. Continha alguns carvões (que provavelmente provêem 

da unidade [35], que a cobre), e alguns clastos de 5 a 10 cm. Cerca de 0,20 m abaixo do topo da 

camada adensavam-se os clastos de granito o que impossibilitou a continuação da escavação 

devido à reduzida dimensão da área em escavação. 

 

Sector II 

Sondagem 1 

Nesta sondagem, optou-se por subdividir a área em unidades de 1 m2, designando-se 

assim os quadrados A7, A8, B7, B8, C7, C8, D7 e D8. Estas unidades foram intervencionadas a 

partir da escavação da camada [3]. Com o avançar da escavação, verificou-se que nos quadrados 

A7, A8, B7, B8 e C8 se localizava uma estrutura pétrea ([3]) de dimensão considerável. Como não 

se conseguiu identificar a funcionalidade da mesma optou-se por não desmontá-la, tendo a 

escavação a partir de então incidido exclusivamente nos quadrados D7, D8, C7 e C8. 

Identificaram-se as seguintes unidades estratigráficas: 

 

[0] - Nível de terras humosas, com espessura variável oscilando entre os 5 e os 20 cm, 

apresentando cor castanho-clara (7.5YR 5/4). Cobre toda a área do abrigo sob rocha.  

[1] - Terras castanhas (7.5YR 4/3) que se situam por debaixo da [0] e preenchiam a estrutura [2]. 

[2] - Estrutura pétrea cuja função terá sido a da regularização do declive natural do abrigo, 

localizada nos quadrados A7-8/B7/B-C8.  

[3] - Terras acastanhadas (7.5YR 5/2) formadas por sedimentos arenosos finos com areão e 

carvões dispersos e blocos de grandes dimensões (> 50 cm). Apresenta uma espessura muito 

significativa: cerca de 70 cm no corte C-D9 e quase 1 metro no corte oposto, conquanto o seu 

limite superior apresente uma altimetria constante. Embala materiais cerâmicos medievais 

(recipientes e material de construção) em toda a sua potência, sem qualquer concentração 
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particular, e apresenta fragmentos cerâmicos modernos / contemporâneos junto ao seu topo. A 

sua topografia particular e conteúdo arqueológico indicam que se trata de um enchimento 

deliberado, em época medieval, tendo em vista a obtenção de uma superfície horizontal sob o 

abrigo. 

[4] - Terras castanhas muito escuras (7.5YR 3/2) devido à elevada concentração de carvão, 

situadas nos quadrados  B7 e C7. 

[5] - Camada de terras amareladas (10YR 5/4) com muito areão. É praticamente estéril em 

termos arqueológicos, pois continha apenas alguns fragmentos de cerâmica medieval, 

verosimilmente infiltrados a partir da [3]. 

[6] - Camada de terra de cor cinzento-escura (10YR 4/1) encostada à parede do abrigo, no 

quadrado E8 (portanto, não visível no corte C-D9), mais espessa junto à parede e mais fina no 

exterior [6a], com cerca de 30 e 15 cm respectivamente. Deve corresponder à utilização de uma 

lareira próxima, provavelmente a identificada na sondagem 2 (correspondendo à [10]). Esta 

unidade continha cerâmica de cronologia medieval, vários fragmentos de ossos de animais e 

carvões, assim talvez associados ao funcionamento daquela lareira.    

[7] - Camada de terras de cor castanha (10YR 4/3), com espessura entre os 8 e os 20 cm. É estéril 

arqueologicamente, pelo que deve corresponder a um nível de abandono entre as ocupações pré-

históricas da [8] e as medievais, sobrejacentes. 

[8] - Camada de sedimentos arenosos amarelados (10YR 6/6), com areão e apresentando uma 

espessura de cerca de 15 cm, contendo dois níveis de ocupação pré-histórica de época neolítica. 

[9] - Nível carbonoso muito denso (10YR 5/2), sem areão, de topografia muito irregular mas 

sempre marcando o interface entre a [8] (ou a [10], onde esta existia) e a [11]. Na fiada 8, a sua 

topografia peculiar indica que se trata de um nível formado pela passagem de águas em ambiente 

de muito baixa energia, transportando consigo carvões provenientes de cotas superiores, aqui 

redeposicionados Separa o nível neolítico da [8] do(s) nível(eis) preservado(s) na [11]. 

[10] – Nível de blocos lajiformes de granito, dispostos na horizontal e sem contiguidade entre si 

(ou seja, não formam um nível contínuo e coerente). Assenta na [9], pelo que as faces inferiores 

dos blocos graníticos se apresentam com carvões incrustados. 

[11] - Camada composta por sedimentos arenosos castanho-escuros (7.5YR 4/2), cujo topo 

apresenta uma acentuada inclinação de orientação NE-SW, isto é, no sentido do exterior do 

abrigo. A espessura é muito variável, tanto devido à referida inclinação do estrato como à 

irregularidade do substrato formado pelo granito alterado e afectado por canais erosivos (ver 

[15]), pelo que oscila entre os 15 e os 50 cm, com uma média tendente para os 40 cm. Embala 

pelo menos um nível arqueológico, sendo possível a existência de dois níveis distintos separados 



146 
 

por cerca de 10 cm de sedimentos de menor densidade de materiais arqueológicos. Ambos 

datarão do Neolítico antigo / médio, a julgar pela respectiva cultura material. 

[12] - Conjunto de blocos de granito, com cerca de 10-15 cm de comprimento, dispostos na 

horizontal e formando uma área circular com cerca de meio metro de diâmetro, no canto sudeste 

do quadrado C7, embalado à cota do nível artificial 3 da [11]. Sob estes blocos existia ainda um 

círculo de blocos arredondados que parecem conformar uma base sobre a qual assentavam os 

primeiros. O facto de se encontrarem calcinados indica que se tratará de uma lareira neolítica. 

[13] - Conjunto de blocos de granito lajiformes, com cerca de 25-30 cm de comprimento, 

assentes uns nos outros e formando uma estrutura transversal à parede do abrigo, possivelmente 

com continuação nessa direcção. Estão colocados no centro da área escavada, e encontravam-se 

embalados à cota do nível artificial 3 da [11]. A sua disposição indica uma origem antrópica, 

podendo tratar-se de um quebra-vento neolítico, pois faz face à orientação predominante da 

circulação de ar no interior do abrigo sob rocha. 

[14] - Conjunto de blocos de granito lajiformes, com cerca de 25-30 cm de comprimento, 

assentes uns nos outros e formando uma estrutura antrópica paralela à parede do abrigo, de 

função desconhecida, mas também de cronologia neolítica. 

[15] - Areão granítico grosseiro (7.5YR 5/3), de cores amarelas esbranquiçadas, que constituem a 

base da sequência sedimentar da jazida, resultando da alteração química e desagregação física do 

granito de base. Sondada no seu topo, revelou-se estéril arqueologicamente. 

  

Sondagem 2 

Na sondagem 2 foram escavados 4m2, tendo-se identificado uma estratigrafia complexa 

em termos de unidades estratigráficas pois aqui ficou fossilizada uma sequência de níveis de 

reutilização e abandono de estruturas de combustão: 

Foram assim individualizadas as seguintes unidades estratigráficas:  

 

[0] - Carvões superficiais modernos, oriundos da utilização da lareira [3]. 

[1] - Nível castanho de abandono (7.5YR 4/2), com cerca de 10 cm de espessura. 

[2] - Nível cinzento (7.5YR 5/1) com cinzas localizado no canto noroeste da sondagem, de 

provável utilização da lareira [3]. 

[3] - Lareira estruturada, superficial, de utilização recente. 

[4] - Preenchimento da lareira, contendo carvões recentes. 

[5] - Pedras sem conexão 

[6] - Terras castanhas (10YR 5/3) com muito areão que intercalam com os níveis de cinzas, e que 

correspondem a níveis de abandono das lareiras em fossa [8] e [10]. 



147 
 

[7] - Nível de terras cinzentas (10YR 5/2) com muita cinza e carvões que se estende um pouco 

por toda a área da sondagem, parece corresponder a limpezas das lareiras em fossa. 

[8] - Fossa e preenchimento de fossa no canto Este, com muito areão e cinzas e cerca de 30 cm 

de profundidade, deve corresponder a uma lareira em fossa que seria utilizada em alternância 

com a [10]. 

[9] - Terras de cor castanho-amareladas (10YR 5/4) com areão disperso cortadas pelas fossas [8] 

e [10], praticamente estéril em materiais arqueológicos. 

[10] - Lareira em fossa localizada no canto Noroeste (60x22 cm) preenchida com muito carvão e 

cinza. 

[11] - Derrube pétreo abaixo da [7] e da [9], que poderá corresponder ao derrube de um quebra-

ventos (neolítico?). 

[12] - Terras cinzas (10YR 5/1) localizadas no canto Noroeste abaixo da [7]. 

[13] - Provável estrutura de lareira, sobre o derrube, totalmente preenchida com carvões 

dispostos com a mesma orientação [11]. 

[14] - Enchimento da lareira [13]. 

[15] - Terra com granulometria fina, argilosa, de cor castanha (10YR 4/3) que corresponde a um 

piso de circulação pré-histórico. 

  

IV.4.3. – As gravuras  

As gravuras existentes no Penedo dos Mouros foram detectadas aquando da primeira 

visita ao sítio. Localizam-se numa superfície horizontal no topo do tor granítico, ocupando o 

espaço intermédio entre o caminho de circulação e os limites Norte e Sul do penedo. 

O levantamento das gravuras efectuou-se em 2001, num fim de tarde, quando a luz 

rasante do pôr-do-sol permitia uma melhor visualização dos traços. As gravuras, apesar da sua 

grande dimensão, apresentam um estado de erosão considerável, resultante dos factores 

climáticos e, principalmente, da circulação de pessoas que visitam o local e que as pisam, na 

maioria das vezes sem que o percebam.  

A técnica utilizada para a realização das gravuras foi a picotagem, tendo sido obtido um 

sulco bastante largo (figuras IV.4.10 e IV.4.11). Do lado Norte foi gravado um serpentiforme que 

está associado espacialmente a três letras do alfabeto latino, intercaladas por pontos, e que podem 

corresponder às iniciais de um nome (J.A.A.). Junto foram também gravados um sulco semi-

circular e escavada uma covinha de contorno sub-rectangular. Não é possível afirmar a 

contemporaneidade entre estes vários elementos gravados.  

Do lado Sul foram gravados dois reticulados separados entre si: um define um conjunto 

de oito quadrados e o outro um conjunto de quatro. A comparação com tabuleiros de jogos 
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medievais não permitiu encontrar paralelos que levassem à sua interpretação como resultante de 

actividades lúdicas.   

A interpretação das gravuras e a sua atribuição cronológica é um dos principais problemas 

deste conjunto arqueológico e que, para já, está ainda em aberto.  

  

IV.4.4 - Componente artefactual 

IV.4.4.1 - Cerâmica 

O conjunto do material cerâmico identificado no Penedo dos Mouros é o maior estudado 

no âmbito desta tese, em parte devido ao facto de aqui se terem efectuado cinco campanhas de 

escavação. À semelhança das demais colecções cerâmicas, também este conjunto se encontra 

muito fragmentado, não tendo sido possível recuperar uma única forma completa. O grau de 

fragmentação é, em grande parte, resultante da destruição do sítio, já que o incêndio a que se fez 

referência foi responsável pelo colapso das super-estruturas de madeira e de todos os artefactos 

que continha. É por isso frequente identificar fragmentos de um mesmo vaso em unidades 

estratigráficas muito diversas e até mesmo à superfície, tal como se pode observar no catálogo 

das peças individualizadas (ver adiante). 

Ocorrem ainda cinco fragmentos disformes de barro cozido, sem que seja claro qual teria 

sido a sua função. Quatro fragmentos de barro cozido identificados no sector I, unidade [22], 

poderão trata-se de barro de revestimento (restos de piso ou parede?) que estariam nos pisos 

superiores do edifício.  

 Para além da habitual olaria foi identificado, em 2001, um cossoiro em cerâmica 

recolhido no interior do derrube da muralha. O mesmo tem uma espessura média de 7 mm, com 

um diâmetro com 40,5 mm,  e possui um furo bitroncocónico com um diâmetro máximo de 8,5 

mm e mínimo de 7,6 mm (figura IV.4.29). A pasta é compacta e homogénea, com reduzida 

quantidade de ENP de reduzidas dimensões (≤ 1mm), em quartzo, e a sua cozedura foi oxidante. 

Comparativamente às pastas das restantes peças de cerâmica, a do cossoiro é de muito boa 

qualidade. Toda a superfície, de cor rosada (5YR 7/3), está polida, o que deve resultar da sua 

utilização.  

Está também presente um fragmento de tampa em cerâmica (fragmento 359), com uma 

espessura média de 25 mm, apresentando pasta compacta e granular com uma concentração 

média de ENP (quartzos e micas), cujo tamanho varia entre ≤ 1mm e 5 mm. A superfície, rosada 

(10YR 7/3), evidencia a cozedura em ambiente oxidante (figura IV.4.25). Os rebordos polidos da 

tampa mostram que a mesma foi obtida a partir do reaproveitamento de uma peça partida.  

Foi ainda identificado um fragmento de um disco em cerâmica (número 105) que deve ter 

servido de base para a cozedura de alimentos em forno (figura IV.4.26). Foi fabricado 
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manualmente e a sua secagem foi feita sobre uma cama de areão, já que o seu reverso apresenta-

se muito rugosos e com pequenas pedras ainda incrustadas e inúmeros negativos de outras. A 

pasta é compacta, de textura xistosa, com uma concentração elevada de ENP (micas e quartzos) 

de dimensões a variarem entre ≤ 1mm e 5 mm. A cozedura da peça é difícil de estabelecer pois 

tem uma superfície de cor alaranjada do anverso (10YR 6/6) mas acastanhada no reverso (10YR 

4/2), sendo que as suas fracturas ora apresentam uma cozedura redutora-oxidante, ora redutora. 

Esta situação evidencia a falta de cuidado na cozedura desta peça e a sua exposição sistemática às 

temperaturas elevadas. 

Foram identificados 23 fragmentos de asas, todas elas em fita, tal como se pode observar 

nas figura IV.4.25. Apenas a asa 346/430 está decorada, apresentando impressões triangulares 

junto dos rebordos, no seu lado superior. Foi ainda identificada a base pertencente a esta peça 

(número 346), mas não foi possível relacioná-las com nenhum dos bordos inventariados.     

As bases recolhidas são de dois tipos: planas, que dominam o conjunto, contabilizando 

97% do total (figuras IV.4.21 e IV.4.26), e de disco, tendo sido identificados três fragmentos de 

duas destas bases. Apesar de não se ter conseguido recuperar nenhuma forma completa, através 

dos paralelos podemos afirmar que se trata de bases de alguidares. No Alto Mondego estas peças 

estão bem representadas, principalmente no registo arqueológico de S. Gens e Soida. Os três 

exemplares têm cozeduras oxidantes e foram montadas recorrendo à técnica mista. Tal como nos 

exemplares estudados na Soida, o lado exterior da base apresenta-se muito rugoso e com muitos 

negativos de areão, o que indica que estas peças eram secas em chão com muito areão e areia. 

Apenas uma destas bases (número 117) possui decoração impressa (figura II.4.26). O exemplar 

mais pequeno destas bases (número 79), que não se encontrava decorado e que era de diâmetro 

indeterminável, foi destruído para estudo da pasta.  

A fragmentação elevada do espólio cerâmico, que dificultou as colagens e reconstituições 

de formas, é responsável por apenas se ter conseguido perceber a forma em 34 peças do NMR. 

Em muitos destes casos a determinação da forma é feita por comparação com outras peças, por 

não conseguir recuperar a totalidade ou mesmo a maior parte da forma completa. Pese embora 

estas limitações considera-se que das 65 peças medievais inventariadas no NMR 10 (15,38%) 

seriam jarros ou bilhas, 16 (24,6%) eram potes/panelas, normalmente de colo estrangulado, 

sendo duas destas de grande dimensão e provavelmente destinadas ao armazenamento;  sete 

(10,7%) eram alguidares. Este conjunto evidencia um reportório de formas pouco diversificado, 

dominado pelas formas fechadas.  

As pastas são compactas e apresentam principalmente texturas homogéneas (21,5%) ou 

granulares (63%), mas estando também registadas texturas xistosas (14%) e arenosas (1,5%). Os 

ENP adicionados são na sua maioria micas e quartzos, situação que ocorre igualmente no registo 
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arqueológico dos outros sítios estudados no presente trabalho. A sua dimensão varia entre ≤ 1 

mm e 5 mm, e a sua concentração é maioritariamente média (56,9%), mas ocorrem casos de 

elevadas concentrações (33,8%) e, mais raramente, fracas concentrações (9,2%). As cozeduras 

foram predominantemente redutoras, representando 55,3% no NMR, mas registam-se também 

oxidantes (38,4%) e, mais ocasionalmente, oxidantes-redutoras (1,5%) e redutoras-oxidantes 

(4,6%). Por ser diferente na cor da pasta (rosada muito clara - 10 YR 8/3), destacou-se uma peça, 

que não se encontra integrada no NMR por não ter sido possível identificar um fragmento de 

bordo, e que foi alvo de análise química. 

As peças apresentam bordos de morfologias predominantemente redondas (61,5%), 

direitas (14%), com espessamento exterior (9,3%), com espessamento duplo (6,2%) e biselado 

(1,5%). Em 6,5% do NMR as morfologias não foram determinadas. Em termos de orientações, 

os bordos apresentam-se maioritariamente orientados para o exterior (55,5%), havendo 

igualmente exemplos de orientação direitas (36,5%), e registaram-se alguns casos de orientação 

invertida (6,5%), como é, por exemplo, o caso da peça 63 (figura IV.4.22), sendo desconhecida a 

orientação da peça 52 (1,5%).    

As peças decoradas representam 24,6% do NMR, ou seja, a decoração está presente em 

16 peças das 65 inventariadas. Cinco destas peças apresentam cordões impressos ou incisos, 

quatro com cordões digitados, três foram decoradas com linhas onduladas, duas com caneluras, 

uma com decoração puncionada (número 26, figura IV.4.23), e outra (número 3) apresenta uma 

decoração compósita, conjugando na pança as linhas incisas onduladas, com a impressão a pente 

e o bordo decorado com impressões a matriz circular (figura IV.4.24).  

Em termos da totalidade do conjunto cerâmico, estão bem representados os cordões 

impressos e digitados, que podem ocorrer isolados ou duplos paralelos entre si, como é o caso 

das peças 56 e do fragmento 288 (figuras IV.4.23 e IV.4.27). Dois fragmentos de bojos com 

cordão foram analisados para estudo das pastas, um (número 20) apresentava uma superfície de 

coloração laranja (2.5YR 6/8), e outro (número 322) apresentava cozedura redutora e superfícies 

castanhas (7.5YR 4/2). Apenas foi identificado um cordão mais estreito e cuidado, que apresenta 

apenas uma digitação (número 536; figura IV.4.25) 

São igualmente comuns as linhas incisas, normalmente onduladas, que podem ser linhas 

simples ou múltiplas, como por exemplo ocorre na peça 3 (figura IV.4.24) ou nos fragmentos 

representados na figura IV.4.27. As linhas onduladas podem estar conjugadas com linhas rectas. 

Nos fragmentos identificados com os números 177/544 (figura IV.4.25), recolhidos nas 

campanhas de 2001 e 2008, foi detectada decoração com linhas incisas nas faces interna e externa 

da peça, demonstrando que se trataria de uma forma aberta, provavelmente um alguidar. As 

linhas incisas foram mais raramente efectuadas com um objecto muito fino, o qual desenhava 
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linhas mais precisas e estreitas, como é o caso do exemplar 437, ou linhas mais sinuosas e 

apertadas, como é o caso dos fragmentos 682 e 158 (figura IV.4.27).  

Estão ainda presentes os puncionamentos que podem ser efectuados com punção em 

bisel ou pontiagudos (peça 26, figura IV.4.23), e as impressões a pente como são os casos das 

peças 3 e do fragmento 552 (figuras IV.4.24 e IV.4.27). Este caso é particularmente interessante 

já que os dois fragmentos desta peça foram recolhidos à superfície, apresentam as estrias 

característica do torno, mas do lado interno têm sinais de terem também sido moldados à mão, 

nomeadamente na junção do colo com o corpo da peça.  

As caneluras foram apenas identificadas nas peças 47 e 62 do NMR e em dois fragmentos 

de uma outra peça da qual não se identificou o bordo (números 61 e 94). Um destes fragmentos 

foi destruído para análise da pasta. Esta peça possuiu uma coloração cinza clara (7.5YR 6/1) e foi 

montada a torno rápido.  

As peças 66 e 67 (figura IV.4.29) apresentam não só pastas que diferem do restante 

conjunto, como um tipo de caneluras no colo que não se regista em mais nenhuma outra peça. 

Uma vez que estas peças foram identificadas no sector II, é provável que datem de cronologias 

mais recentes e que estejam associadas à utilização deste abrigo de pastores até aos anos 60 do 

século XX. Tal como já havia sido exposto, todavia não existem níveis claros e bem datados 

dessas ocupações, aparecendo estes materiais misturados com as cerâmicas alto-medievais. Por 

haver dúvidas quanto à sua integração cronológica, estas peças são descritas no NMR mas não 

foram contabilizadas na globalidade do estudo das peças medievais. 

 

IV.4.4.1.1 - Catálogo das peças 

  O catálogo das peças, que se apresenta de seguida, consiste no NMR, tal como referido 

no capítulo II, estando as respectivas estampas no final deste sub-capítulo e os atributos métricos 

indicados no quadro IV.4.3. Note-se ainda que não são apresentados desenhos de todas as peças 

descritas, uma vez que algumas correspondem a fragmentos de bordo de dimensão reduzida, a 

maioria dos quais não possibilitou a determinação da forma original da peça. Assim, seleccionou-

se os recipientes que melhor representavam as formas presentes na colecção. 

  

Peça 1 - Alguidar (figura IV.4.21) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 407) identificado no sector I, na unidade [0].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricado a torno lento e cozido em ambiente oxidante. 
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Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração vermelho-acastanhado (2.5YR 5/4). 

Possui decoração de linhas incisas onduladas dispostas em paralelo ao bordo na face externa da 

peça. 

 A pasta desta peça foi analisada quimicamente. 

 

Peça 2 - Forma indeterminada (figura IV.4.22) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 110 e 329) identificados no sector I, na 

unidade [1].  

O bordo é espessado exteriormente de está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

fraca de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo 

As fracturas e superfícies são de cor vermelha (2.5YR 6/6). 

 

Peça 3 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 67. 70, 74 e 411) identificados no sector I, 

nas unidades [1] e [2].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas,  quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração vermelha (2.5YR 5/6). 

Possui decoração de impressão sub-quadrangulares dispostas no lábio. Apresenta igualmente 

decoração na superfície exterior da peças constituída por linhas incisas onduladas duplas paralelas 

ao bordo intercaladas por cordão plástico impresso com pente de cinco dentes. 

 A pasta desta peça foi analisada quimicamente. 

 

Peça 4 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 226 e 416) identificados no sector I, 

nas unidades [0] e [2].  
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O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos 

As fracturas e superfícies são de cor vermelha-acastanhada clara (5YR 6/4). 

Tem decoração composta por cordão plástico digitado.  

 

Peça 5 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 107, 122, 220 e 295) identificados no 

sector I, nas unidades [0] e [2].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, e apresenta uma concentração 

fraca de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor alaranjada (5YR 6/6). 

Possui decoração composta por cordão plástico com incisões oblíquas e paralelas entre si.  

A pasta desta peça foi analisada quimicamente.  

 

Peça 6 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.21) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 3, 14 e 297) identificados no sector I, nas 

unidades [1] e [11].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta (5YR 5/1). 

 

Peça 7 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 138 e 163) identificados no sector I, 

nas unidades [1] e [2].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 
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Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta avermelhada escura (5YR 4/2). 

 

Peça 8 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.22) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 546 e 565) identificados no sector I, na 

unidade [22].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta (7.5YR 3/1). 

 

Peça 9 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.22) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 446 e 567) identificados no sector I, 

na unidade [2].  

O bordo é direito redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, e apresenta uma concentração 

fraca de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor vermelha-acastanhada (5YR 5/4). 

 

Peça 10 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.22) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 98 e 537) identificados no sector I, nas 

unidades [1] e [2].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha (7.5YR 5/2). 

Possui decoração composta por cordão plástico com incisões oblíquas e paralelas entre si.  

A pasta desta peça foi analisada quimicamente.  
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Peça 11 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e arranque de asa (números de inventário geral 279 e 305) identificados 

no sector I, nas unidades [1] e [5].  

O bordo é de morfologia indeterminada e de orientação direita. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies, e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração rosada (2.5YR 6/3). 

 

Peça 12 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 72, 148, 153, 177, 254, 308, 316, 331, 

351, 355 e 470) identificados no sector I, nas unidades [1], [2] e [5].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão que variam entre  ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha (7.5YR 4/2). 

Possui decoração composta por cordão plástico inciso disposto na face externa da peça.  

A pasta foi analisada quimicamente.  

 

Peça 13 -  Jarro (figura IV.4.28) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 538, 543 e 556) identificados no sector I, na 

unidade [22].  

O bordo é trilobado, espessado exteriormente e tem uma orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre  ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor vermelha-acastanhado (5YR 5/3). 

 

Peça 14 - Jarro (figura IV.4.25) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 525) identificados no sector I, na unidade [22].  
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O bordo é de morfologia indeterminada e de orientação direita.  

Tem asa de fita. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies, e cozida em ambiente oxidante. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de coro laranja (5YR 6/6). 

 

Peça 15 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e arranque de asa (números de inventário geral  111, 120, 136 e 344) 

identificado no sector I, nas unidades [1] e [2]e [28].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Tem asa de fita. 

Foi fabricada manualmente e cozida em ambiente redutor. 

Apresenta uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta (5YR 6/1). 

Possui decoração puncionada que definem uma linha de traços oblíquos paralelos ao bordo.  

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 16 - Jarro (figura IV.4.22) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 213) identificado no sector I, na unidade [2].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Apresenta um arranque de asa. 

Foi fabricado a torno lento e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta (5YR 6/2). 

 

Peça 17 - Jarro (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 443) identificado no sector I, na unidade [2].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 
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Foi fabricado a torno rápido e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta (5YR 5/1). 

 

Peça 18 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 388) identificado no sector I, na unidade [2].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (5YR 4/1). 

 

Peça 19 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 341) identificado no sector I, nas unidade [1].  

O bordo é direito de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração vermelho-acastanhada clara (5YR 6/4). 

Possui decoração composta por um cordão digitado disposto paralelo ao bordo. 

 

Peça 20 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 18 e 175) identificado no sector I, nas 

unidades [1] e [2].  

O bordo é biselado e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo, e foi cozida em ambiente 

redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (7.5YR 4/1). 
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Peça 21 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 559) identificado no sector I, nas unidade [22].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha clara (7.5YR 6/3). 

Observa-se um alisamento pré-cozedura da superfície externa. 

 

Peça 22 - Jarro (figura IV.4.24) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 115) identificado no sector I, na unidade [2].  

O bordo é trilobado de morfologia redonda e de orientação direita. 

Foi fabricado a torno rápido e cozido em ambiente redutor-oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta superfícies de coloração cinzenta (10YR 5/1) e as fracturas de cor castanho claro 

(10YR 6/3). 

 

Peça 23 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 35) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração vermelho-acastanhada (5YR 5/3). 

 

Peça 24 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 123) identificado no sector I, na unidade [22].  

O bordo é redondo e está orientado para o interior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante-redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 
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Apresenta superfícies de coloração vermelho-acastanhada (5YR 5/3) e as fracturas de cor 

cinzenta (10YR 5/1).  

Tem decoração incisa de linha disposta obliquamente em relação ao bordo.  

 

Peça 25 - Alguidar 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 157) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricado a torno lento e cozido em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração alaranjada (5YR 6/3). 

Possui decoração incisa de linhas onduladas dispostas na face interna da peça. 

  

Peça 26 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 160) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo, e foi cozida em ambiente 

redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (7.5YR 4/1). 

Possui decoração puncionada de define pelo menos duas linhas de puncionamentos paralelas ao 

bordo.  

 

Peça 27 -  Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 337) identificado no sector I, na unidade [5].  

O bordo é espessado exteriormente e a está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha clara (5YR 5/4). 

Peça 28 -  Jarro (figura IV.4.23) 
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Fragmento de bordo (número de inventário geral 405) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricado a torno rápido e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (5YR 4/1). 

Possui decoração composta por cordão impresso disposto no colo paralelo ao bordo.  

 

Peça 29 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.22) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 37) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta (5YR 5/1). 

 

Peça 30 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 301) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é duplamente espessado e e está orientado para o interior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (5YR 5/1). 

 

Peça 31 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.22) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 166) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta (5YR 4/1). 
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Peça 32 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 113) identificado no sector I, na unidade [2].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha (7.5YR 4/2). 

Possui uma pequena carena no colo.  

 

Peça 33 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 361) identificado no sector I, na unidade [11].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta escura (5YR 4/1). 

Tem decoração puncionada de define pelo menos duas linhas de puncionamentos paralelas ao 

bordo.  

Possui uma pequena carena no colo.  

 

Peça 34 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo (número de inventário geral 458) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (5YR 5/1). 

 

Peça 35 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.22) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 191) identificado no sector I, na unidade [1].  
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O bordo é redondo e está orientado para o exterior, apresentando uma linha incisa do lado 

interno paralela ao bordo.. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta escura (5YR 4/1). 

 

Peça 36 - Jarro (figura IV.4.28) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 299, 304, 343 e 370) identificados no 

sector I, na unidade [2].  

O bordo de morfologia indeterminada e de orientação direita. 

Tem asa de fita. 

Foi fabricado manualmente e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta (5YR 5/1). 

Possui decoração composta por cordão plástico inciso disposto no colo da peça, na linha de 

arranque da asa. Na face interna junto do bordo foi aplicado um mamilo. 

 

Peça 37 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmentos de bordo (número de inventário geral 415 e 499) identificados no sector I, nas 

unidades [0] e [11].  

O bordo é espessado internamente e de orientação direita. 

Foi fabricada a técnica mista e cozida em ambiente redutor-oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas de coloração cinzenta escura (5YR 4/1) e superfícies de cor vermelho-

acastanhada (2.5YR 5/3). 

 

Peça 38 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo (número de inventário geral 386 e 497) identificados no sector I, nas 

unidades [2] e [5].  
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O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a técnica mista e cozida em ambiente redutor-oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas de coloração cinzenta escura (5YR 4/1) e superfícies de cor vermelho-

acastanhada (2.5YR 6/3). 

 

Peça 39 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 398) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta escura (5YR 5/1). 

 

Peça 40 - Alguidar 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 306) identificado no sector I, na unidade [2].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricado a torno lento e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração fraca de 

ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração acastanhada (7.5YR 4/2). 

 

Peça 41 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 217) identificado no sector I, na unidade [2].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a técnica mista e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzento avermelhado escuro (5YR 4/1). 

 

Peça 42 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 522) identificado no sector I, na unidade [1].  
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O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração média de 

ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e as superfícies de coloração cinzenta escura (7.5YR 3/1) e superfícies de cor 

vermelho-acastanhada (2.5YR 6/3). 

 

Peça 43 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 20) identificados no sector I, na unidade [20].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas, 

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanho acinzentado escura (10YR 4/2).  

 

Peça 44 - Alguidar 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 172) identificado no sector I, na unidade [2]. 

O bordo é espessado exteriormente de orientação direita. 

Foi fabricado a torno lento e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta (10YR 4/2). 

 

Peça 45 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 92) identificado no sector I, na unidade [1]. 

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo, e cozida em ambiente 

redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e  

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha (7.5YR 5/3). 

  



165 
 

Peça 46 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 541) identificado no sector II, sondagem 2, 

unidade [17].  

O bordo é direito de orientação e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanho avermelhado (5YR 5/4). 

 

Peça 47 - Jarro (figura IV.4.24) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 471) identificado no sector I, na unidade [2]. 

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricado a torno rápido e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração fraca de 

ENP de dimensão  ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (7.5YR 4/1). 

Possui uma pequena carena no colo. 

  

Peça 48 - Jarro 

 Fragmento de bordo (número de inventário geral 276) identificado no sector I, na unidade [2]. 

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Apresenta o arranque de uma asa. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta (7.5YR 4/2). 

 

Peça 49 - Alguidar 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 62) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é duplamente espessado e e está orientado para o exterior. 

Foi fabricado a torno rápido e cozido em ambiente oxidante. 
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Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanho avermelhada (5YR 5/4). 

 

Peça 50 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 6) identificado no sector I, na unidade [1]. O 

bordo é espessado exteriormente de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração elevada de 

ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta (5YR 5/4).  

 

Peça 51 - Alguidar 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 255) identificado no sector I, nas unidade [2]. 

O bordo é biselado exteriormente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricado a torno, sem que seja possível identificar de que tipo, e cozido em ambiente 

redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e  

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha (7.5YR 5/4). 

 

Peça 52 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 59) identificado no sector I, na unidade [1].  

O bordo é  direito e de orientação indeterminada. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo.. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha (7.5YR 5/2). 

 

Peça 53 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 330) identificado no sector I, na limpeza do 

corte Noroeste. 

O bordo é duplamente espessado e e está orientado para o exterior. 
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Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração bege  (10YR 6/3). 

 

Peça 54 - Pote/Dolium (figura IV.4.21) 

Fragmentos de bordo e base (números de inventário geral 205, 208 e 375) identificado no sector 

I, nas unidade [1], [2] e [5].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

A base é plana. 

Foi fabricado a torno lento e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas,  quartzo e feldspatos. 

As fracturas e superfícies são de coloração laranja (2.5YR 6/6). 

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 55 - Jarro (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 192) identificado no sector I, na unidade [2]. 

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricado a torno, sem que se identifique de que tipo, e cozido em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta (5YR 4/1). 

Possui decoração composta por cordão plástico impresso, disposto paralelamente ao bordo. 

 

Peça 56 - Forma indeterminada (figura IV.4.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 119) identificado no sector I, na ,limpeza do 

corte Norte.  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas,  quartzo e feldspatos. 
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Apresenta fracturas e superfícies de coloração alaranjada (5YR 6/6). 

Tem decoração composta por dois cordões plásticos digitados dispostos paralelos ao bordo 

decorados com digitações. 

 

Peça 57 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 13) identificado no sector I, na unidade [0].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha clara (7.5YR 6/4). 

 

Peça 58 - Alguidar 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 72) identificado no sector I, nas unidade [1]. 

O bordo é duplamente espessado e e está orientado para o exterior. 

Foi fabricado a torno rápido e cozido em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada  

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanho avermelhado (5YR 5/4). 

 

Peça 59 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 29) identificado no sector I, na unidade [0].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta escura (10YR 4/1). 

 

Peça 60 - Forma indeterminada  

Fragmento de bordo (número de inventário geral 114) identificado no sector I, na unidade [2]. 

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que se identifique de que tipo, e cozida em ambiente redutor. 
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Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta escura (10YR 3/1). 

 

Peça 61 - Pote/panela de colo estrangulado ? (figura IV.4.24) 

Fragmentos de bordo e bojo (número de inventário geral 656) identificado no sector II, 

sondagem 2, na unidade [6].  

O bordo é de morfologia indeterminada, devido à erosão, e e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura arenosa, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzento avermelhada (5YR 5/2). 

Possui decoração composta por cordão plástico digitado disposto paralelo ao bordo e por linhas 

incisas onduladas. 

 

Peça 62 - Forma indeterminada (figura IV.4.22) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 561) identificado no sector II, sondagem 2,  

na unidade [4].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração elevada de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração alaranjada (2.5YR 6/4). 

Possui decoração composta por três caneluras. 

 

Peça 63 - Forma indeterminada (figura IV.4.22) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 575) identificado no sector II, sondagem 2,  

na unidade [4].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 
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Apresenta fracturas e superfícies de coloração cinzenta escura (5YR 3/1). 

 

Peça 64 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.29) 

Fragmentos de bordo e bojo (número de inventário geral 134) identificado no sector II, 

sondagem 1, na unidade [2].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração castanha (10YR 4/2). 

Possui decoração composta por cordão plástico impresso disposto paralelo ao bordo. 

 

Peça 65 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.29) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 135 e 690) identificados no sector II, 

sondagem 1, nas unidade [4].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração fraca 

de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração bege (10YR 6/3). 

Possui decoração composta por linhas onduladas incisas a pente dispostas paralelas ao bordo. 

 

Peça 66 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.29) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 575 e 590) identificados no sector II, 

sondagem1, na unidade [1]. 

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante-redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração média de 

ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas,  

quartzo e feldspatos. 

Apresenta superfícies de coloração castanho acinzentado (10YR 5/2) e as fracturas castanho 

avermelhado (5YR 5/4).  

Possui decoração composta por quatro caneluras dispostas no colo. 
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Peça 67 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.4.29) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 560) identificados no sector II, sondagem2, na 

unidade [1]. 

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura arenosa, e apresenta uma concentração 

fraca de ENP de dimensão entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

quartzos. 

As superfícies e fracturas são de cor castanho avermelhado (5YR 5/4). 

Possui decoração composta por quatro caneluras dispostas no colo. 

 

IV.4.3.2 - Cerâmica de construção 

Na escavação do sector I do Penedo dos Mouros foram identificados vários fragmentos 

de telha de meia cana, tendo sido recolhido apenas um pequeno fragmento de tegula, cuja 

presença pode resultar de aproveitamento de materiais romanos para a construção da estrutura 

defensiva, ainda que se deva referir que os sítios romanos mais próximos se localizam a mais de 2 

km. A presença dos fragmentos de telha, por seu lado, indica que alguma das coberturas do 

edifício em madeira era, pelo menos em parte, de telha e não de materiais perecíveis, como se 

verifica na maioria dos edifícios escavados no âmbito deste estudo.  

 

IV.4.3.3 - Metais 

Foram poucos os artefactos metálicos identificados. Entre estes, destaca-se um fragmento 

cilíndrico em bronze pertencente a uma peça não identificada (figura IV.4.28).  

Identificaram-se ainda três fragmentos de ferro: uma cabeça de tacha, de perfil semi-

esférico; um fragmento mesial de um prego ou tacha; e um pedaço de uma placa de perfil curvo, 

cuja dimensão e estado de conservação não permite vislumbrar a sua funcionalidade específica.  

Nas cinco campanhas efectuadas foram ainda recolhidos 25 fragmentos de escórias de 

ferro, de dimensões muito diversas. Destas, apenas uma foi identificada no sector II. No entanto, 

em nenhum dos sectores se identificou qualquer estrutura ligada com a fundição ou trabalho do 

ferro. A presença das escórias evidencia, contudo, que essa estrutura existiu e que se deve 

localizar em sector não intervencionado, ou que tenha sido destruída. Esta hipótese faz todo o 

sentido numa estrutura defensiva como o Penedo dos Mouros, pelo que só trabalhos de 

escavação mais alargados poderão esclarecer esta questão. 
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IV.4.3.4 - Adornos 

Nas campanhas de 2000 e 2008 foram identificadas no sector I, nas unidades [2] e [32], 

duas contas de colar. A conta 64 é de morfologia discóide (figura IV.4.28), fabricada em pasta 

vítrea de cor azul cobalto, com diâmetro máximo de 7,7 mm, e apresenta um orifício cilíndrico de 

2,8 mm de diâmetro. A conta 9 é igualmente de pasta vítrea, tem uma forma cilíndrica de cor 

verde escuro decorada com bandas repetidas de pequenas folhas (figura IV.4.28), apresenta um 

diâmetro máximo de 10,1 mm e o orifício, trococónico, tem um diâmetro máximo de 3,7 mm e 

mínimo de 2,5 mm.   

 

IV.4.3.5 - Outros 

Foram identificados cinco fragmentos de ocre vermelho, recolhidos na escavação do 

sector I, nos níveis de derrube das estruturas, o que sugere que a sua localização original dentro 

da super-estrutura em madeira.  Apesar de não poderem ser considerados artefactos, estes 

fragmentos de matéria-prima exógena estão presentes neste contexto por acção humana. É 

impossível estabelecer a função ou funções que o ocre vermelho teria na comunidade que usou 

este espaço, mas podemos imaginar que tanto poderia ter servido para pintar ou desenhar nas 

paredes do edifício, pintar ou tingir fibras vegetais e/ou lã, pintar artefactos perecíveis ou até 

mesmo efectuar pinturas corporais.  

Também se recolheram quatro elementos de mós manuais, fragmentados, em granito, 

todos classificáveis como dormentes. Os mesmos estavam contidos no derrube da muralha, não 

sendo por isso possível determinar se estariam reaproveitados na própria estrutura pétrea ou se 

foram usados na sua função original pela comunidade medieval neste sítio. Todavia, a 

identificação em 2008 de uma ocupação pré-histórica levanta a hipótese de poderem ser 

artefactos neolíticos reaproveitados na construção das muralhas. 

 

IV.4.5 - Cronologia e comparações 

Como referido anteriormente, durante a campanha de 2001 foram identificadas na 

unidade [22] muitos macrorrestos vegetais que possibilitaram a obtenção de datações de 

radiocarbono. Houve a possibilidade de proceder à realização de duas datações sobre fava (Vicia 

faba L. var. minuta) cujos resultados foram: Sac-1947: 1070 ± 45 BP (870-1040 cal AD, a 2 sigma), 

e Sac-1950: 1060 ± 40 BP (890-1030 cal AD, a 2 sigma) (Tente, 2007a). Das escavações mais 

recentes procedeu-se igualmente à datação de amostras de macrorrestos vegetais, tendo-se obtido 

uma datação sobre uma amostra de urze (Erica arborea) proveniente da unidade [9], sondagem 1, 

sector II, cujo resultado foi 1147 ± 30 BP (Wk-25818), a qual, calibrada a 2 sigma, resulta em 770-

980 cal AD e deve corresponder ao primeiro momento de ocupação alto-medieval do sítio. 
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Tentou-se igualmente obter uma datação sobre fragmentos de mandíbula de um lobo (Canis 

lupus) identificado na sondagem 1 do sector 2, que no entanto veio a demonstrar-se não ter 

colagénio suficiente. Este animal terá morrido numa toca escavada sob o abrigo natural, tendo a 

abertura da mesma perturbado, em parte, os níveis medievais pré-existentes.  

A estratigrafia até ao momento identificada no Penedo dos Mouros evidencia, em suma, 

uma sequência ocupacional centrada em duas épocas. A primeira data do Neolítico antigo / 

médio, altura em que o abrigo sob rocha terá sido usado como abrigo para pastores, a julgar pelo 

tipo de vestígios artefactuais associados a restos faunísticos de ovinos e/ou caprinos. A escavação 

permitiu identificar pelo menos duas ocupações sucessivas deste período. Segue-se depois um 

tempo muito largo em que o Penedo dos Mouros deixa de ser usado antropicamente. O espaço 

voltará a ser utilizado somente no século IX, quando se constrói a estrutura defensiva de madeira 

e pedra e se regulariza com grandes blocos de pedra e terra o espaço do abrigo para compensar a 

inclinação natural da topografia deste sector. Esta regularização permitiu usar este espaço como 

abrigo e como redil de gado, tal como se encontra documentado pela análise dos fitólitos deste 

nível de ocupação (IPHES, 2009). A ocupação alto-medieval termina com um incêndio de grande 

proporção, que se encontra marcado em toda área intervencionada, e que terá destruído o castelo 

roqueiro, precipitando o seu abandono em meados do século X. Apenas o abrigo voltaria a ser 

usado até recentemente, uma vez mais como abrigo de pastor, estando documentada a sequência 

de várias lareiras na sondagem 2 associadas a esta utilização. Actualmente ainda é possível 

observar o que resta do muro construído com pedras da muralha medieval, usada para erguer 

uma parede que fecha o abrigo. Durante a escavação de 2008 documentou-se a última estrutura 

de combustão deste abrigo de cronologia contemporânea. Serão testemunho dessa ocupação as 

duas peças recolhidas no sector II  identificadas no NMR com os números 66 e 67. 

Pouco se tem estudado sobre estas estruturas castelares. No entanto, nos últimos anos, 

alguns destes vestígios têm vindo a ser escavados, de que são exemplos os castelos da Terra de 

Arouca (Silva e Ribeiro, 1999), alvo de diversas campanhas de escavação entre 1988 e 1997 e do 

Castelo de S. Julião de Bastuço (Fontes e Regalo, 1997), alvo de uma recente campanha de 

escavações. O primeiro caso foi inicialmente um castelo de âmbito local, que ascende a cabeça-

de-terra durante o processo de fragmentação das civitates em terras, sem, aparentemente, ter 

sofrido as alterações arquitectónicas que normalmente acompanham este processo. O Penedo 

dos Mouros partilha com estes sítios muitas das suas características, ainda que, pelo menos em 

relação a S. Julião de Bastuço ou a S. Martinho de Mouros (Cinfães), tenha algumas diferenças 

arquitectónicas, pois nestes dois casos o substrato granítico servia, essencialmente, para suporte 

dos silhares. E ao contrário do Castelo de Arouca, o Penedo dos Mouros foi abandonado antes 

de ser implementado a organização administrativa e militar baseada nas terras.  
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IV.4.6 - Funcionalidade e arquitectura das estruturas 

A funcionalidade das estruturas que constituem este sítio arqueológico é um dos 

principais problemas na sua interpretação. Não há dúvida que se trata de uma estrutura defensiva: 

as muralhas pétreas não podem ser de outra forma interpretadas. Contudo, a presença da 

sepultura escavada na rocha torna esta interpretação mais complexa. Se, por um lado, não é 

possível afirmar que as estruturas em pedra e madeira, datadas do século X, são contemporâneas 

da sepultura, por outro, a localização da mesma (no topo da estrutura) e a sua associação espacial 

com o maior lanço de degraus aqui escavados, relaciona de forma singular estes dois vestígios. A 

explicação mais plausível é a sepultura ter sido construída após a destruição e abandono do sítio, 

ou seja, após a segunda metade do século X. Nesta possibilidade, é mais fácil compreender a sua 

localização, uma vez que o sítio estava já abandonado e poderia então ter sido escolhido o espaço 

mais apropriado à construção do sepulcro. Se assim foi, então há que considerar que quem 

escavou e usou esta sepultura antropomórfica viveu numa época em que a memória e/ou a 

tradição oral talvez ainda registassem a ocupação deste local e, eventualmente, do acontecimento 

que levou à sua destruição e abandono.  

Com efeito, no documento de venda da propriedade de Aljiam, datado de 1140 (Ventura 

e Faria, 1990), o Penedo dos Mouros aparece então mencionado como “Castro do Lobo”, 

topónimo de época pleno-medieval que conjuga duas realidades que a população de então tinha 

ainda presentes na memória colectiva: o facto de ser uma estrutura defensiva antiga, daí a 

designação de Castrum e a relação directa do espaço com um animal, neste caso o lobo, 

provavelmente o identificado durante a escavação. O estudo arqueozoológico destes restos 

faunísticos, com efeito, indicam que este animal morreu já velho (Pereira, 2009), e dentro da sua 

toca. É possível, pois, que este e outros lobos habitasse o antigo castro abandonado o que teria 

possibilitado a cristalização da sua presença no topónimo usado ainda no século XII. É, portanto, 

de supor que este animal em particular tenha habitado este local entre a segunda metade do 

século X (altura em que ocorre o incêndio) e 1140 (data do documento que o denomina de 

“Castro do Lobo”). Consequentemente, a sepultura do Penedo dos Mouros será posterior ao 

século X, mas anterior ao século XII, altura em que os espaços sepulcrais já se deviam começar a 

organizar em redor dos edifícios paroquiais. A cronologia do século XI para este tipo de sepulcro 

é perfeitamente consentâneo com algumas das datações obtidas noutros contextos (Tente, 

2008a), nomeadamente no Alto da Quintinha (ver subcapítulo IV.10). 

No que respeita à ocupação alto-medieval do Penedo dos Mouros, pode-se, pois, concluir 

que foi uma estrutura defensiva construída em madeira sobre rocha. Provavelmente terá sido 

erguida pela comunidade que habitaria e exploraria o vale da Ribeira do Boco, que usaria este 



175 
 

sítio como abrigo para si e para os (poucos) excedentes que deveria produzir. Esta comunidade 

rural não deveria ser extensa já que o espaço habitável do Penedo dos Mouros é relativamente 

reduzido. 

O investimento aplicado na sua construção reflecte, no entanto, de modo muito nítido, a 

necessidade defensiva desta população. Esta necessidade expressa-se não só no edificado, mas 

igualmente na posição geográfica do sítio, que se encontra oculto na paisagem, seja qual for o 

ângulo de observação, e detém o controlo visual de um território de apenas poucos quilómetros 

quadrados. Assim, a posição do sítio não pode ser definida como "panorâmica" e é nesta falta de 

campo de visão (quer a partir do sítio, quer a partir do exterior) que reside a estratégia de 

localização — ou, melhor dizendo, de ocultação — e assim ser melhor sucedido na sua estratégia 

defensiva (Angelucci, Tente e Martins, 2004). Porém, o espaço que controla é unicamente o vale 

da Ribeira do Boco, o que o relaciona de forma directa com a exploração dos recursos aí 

proporcionados. A escolha deste vale não é todavia ocasional, pois trata-se de um dos vales mais 

férteis da região. A aldeia do Arcozelo, aqui localizada, está documentada desde meados do 

século XII, e esteve então, e ainda hoje está, vocacionada para uma produção hortícola intensiva, 

o que documenta de forma eloquente a exploração dos recursos naturais aí disponíveis. Neste 

pequeno território encontra-se ainda um outro sítio com ocupações romanas e alto-medievais que 

também terá explorado a fertilidade destes espaços: o sítio do Risado (ver capítulo IV.3). 

Os dados da análise carpológica confirmam esta vocação hortícola (Queiroz e Ruas, 2001; 

Van Leewarden e Queiróz, 2003) ao evidenciarem a presença de inúmeras sementes de fava 

(Vicia faba L. var. minuta), algumas de trigo (Triticum aestivum L.), e coentros (Coriandrum sativul L.), 

que certamente seriam cultivados nestes terrenos. Aliada aos cultivos de cereais e leguminosas, a 

comunidade do Penedo dos Mouros levaria a cabo, muito provavelmente, uma actividade 

pastoril. Como os terrenos graníticos não conservam bem o material osteológico, foram 

identificados apenas escassos fragmento de ossos de animais; porém, os que se conseguiram  

recuperar são invariavelmente de ovinos e/ou caprinos (Pereira, 2009). Também a análise de 

fitólitos de amostras de terras dos níveis medievais do abrigo sob rocha do sector II mostra que 

este espaço específico tem uma acumulação anormalmente elevada de fitólitos. De acordo com o 

autor destas análises, está-se perante uma área de múltiplas actividades, podendo levantar-se a 

hipótese de se tratar de um espaço de lixeira ou redil de gado em que os fitólitos incorporariam 

os sedimentos através dos excrementos dos animais. Esta hipótese deveria ser testada através de 

uma análise de fosfatos ou de esferólitos, que não foi possível levar a cabo no âmbito deste 

trabalho (IPHES, 2009, p. 10-13; D. Cabanes, in letteris). 

Ao contrário de muitos dos sítios medievais escavados, por exemplo em Espanha, para 

estas cronologias, no Penedo dos Mouros não foram identificados silos e apenas existem duas 
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peças que podem ser consideradas como contentores de armazenagem (peças 54 e 65). Os 

excedentes, pelo menos os que eram garantidos para as sementeiras do ano seguinte, deviam ser 

guardados em contentores construídos em materiais perecíveis, como madeira ou cortiça, aliás 

mais leves e, por isso, mais adaptados a serem suportados pela super-estrutura de madeira do 

edifício. O posicionamento estratigráfico onde se encontram os macrorrestos leva a concluir que 

as sementes estariam guardadas num dos andares superiores da super-estrutura de madeira. 

Devido à destruição da estrutura defensiva ter sido como resultado de um incêndio, foi 

possível reconhecer, nos inúmeros carvões recolhidos em escavação, as madeiras utilizadas na sua 

construção. Assim, no sector I, onde os carvões resultam essencialmente da queda da super-

estrutura de madeira, o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) marca uma presença maioritária (78%), 

acompanhado pelo castanheiro (Castanea sativa Miller), que representa 17% da amostra global. 

Estas foram as árvores usadas para a construção dos vários pisos e coberturas que estavam 

acoplados ao tor central. Em percentagens residuais foi ainda possível identificar carvões de 

sobreiro (Quercus suber L.), carrasco (Quercus coccifera L.), piliteiro (Crataegus monogyna Jacq), urze-

branca (Erica arborea L.) e urze-roxa (Calluna vulgaris L.). Na campanha de 2008 identificaram-se 

ainda, na unidade [22] e no interface entre  as unidades [33] e [34], três macrorrestos de cortiça 

carbonizada.  

No sector II, o espectro antracológico é mais variado. Uma vez mais, o carvalho negral 

(Quercus pyrenaica) assume-se como maioritário, mas em percentagens claramente inferiores às 

registadas no outro sector (23%). Surge também o medronheiro (Arbutus unedo) com 19%, as 

urzes (Erica arborea. e Erica lusitanica) com 21,2%, o queiró (Erica umbellata) com 9,2%, o codeço 

(Adenocarpus tipo) com 5,4%, a giesta ou o piorno (Genista florida tipo) com 3,8%, o sobreiro 

(Quercus suber) com 2,7%, a cerejeira ou gingeira (Prunus avium /cesarus) com 2,7% e, de forma 

muito vestigial (≤ a 1%), o freixo (Fraxinus), o choupo (Populus) ou o salgueiro (Salix) e a maia ou 

piorno (Cytisus tipo). Esta diversidade deve-se ao facto de o sector II poder ter funcionado como 

espaço de curral e/ou abrigo de pastores em época medieval, o que explicaria a presença de 

espécies vegetais usadas, quer para as camas dos animais, quer como combustíveis para as lareiras  

detectadas na sondagem 2. 

Os resultados da antracologia do Penedo dos Mouros reflecte não só os recursos naturais 

que estavam a ser explorado, como o “mosaico regional da vegetação”, que seria constituído pelo 

carvalho-negral e “o seu sub-bosque ou os seus matagais esclerófilos de substituição com medronheiros e 

pilriteiros; o urzal alto de Erica arborea, formações provavelmente ocupando áreas menos intervencionadas no 

andar médio da Serra; os bosques ribeirinhas de galeria do andar basal, bordeando os cursos de água permanentes, 

com freixos, choupos e salgueiros e os urzais mais húmidos de Erica lusitanica, nas lareiras e áreas 

intervencionadas das baixas, porventura usadas como pastagens naturais” (Queiroz, 2009c). 
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Figura IV.4.1 - Excerto da CMP 1:25000 n. 201, com localização do sítio. 

 

 
 

Figura IV.4.2 - Fotografia Google com localização do sítio. 
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Figura IV.4.3 - Levantamento topográfico do tor e plataforma anexa. A vermelho encontram-se indicadas as áreas 

escavadas; a cinza escuro a muralha visível; a cinza claro a parede contemporânea do abrigo de pastor e a preto a 

sepultura escavada na rocha localizada no topo do tor. 
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Figura IV.4.4 - Penedo dos Mouros e sua envolvente visual: horizonte próximo visível a partir do sítio (linha 

descontínua), território visível (trama cinza) e espaços não visíveis(áreas sem trama). Base topográfica: folha 201 da 

C.M.P. do Instituto Geográfico do Exército (elaboração cartográfica de Diego Angelucci in: Angelucci, Tente e 

Martins, 2004) 



180 
 

 

 
 

Figura IV.4.5 - Sector I: planta geral da área escavada.
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Figura IV.4.6 - Sector I: perfil de B5. 
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Figura IV.4.7 - Sector I: esquema estratigráfico simplificado referente à sucessão arqueológica da parte Norte da 

escavação, que é transversal à parede do tor (sem escala). Elaboração gráfica de Diego Angelucci in Angelucci, Tente 

e Martins, 2004, p. 477.) 
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Figura IV.4. 8 - Sector II, sondagem 1: planta da estrutura [3]. 
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Figura IV.4. 9 - Sector II, sondagem 2 - Perfil Norte. 

 

 

 

Figura IV.4. 10 - Gravuras localizadas no lado Norte da plataforma superior do tor central. 

 

 

 

Figura IV.4. 11 - Gravuras localizadas no lado Sul da plataforma superior do tor central. 
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Figura IV.4. 12 - Vista Sudoeste do sítio (fotografia de Diego Angelucci). 

 

 
 

Figura IV.4.13 - Vista geral do sítio com indicação dos sectores intervencionados. 
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Figura IV.4.14 - Aspecto da plataforma que constitui o sítio (fotografia de Diego Angelucci). 

 

 
 

Figura IV.4.15 - Sector I : vista geral do derrube e da muralha que protegia o acesso ao topo do tor. 
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Figura IV.4.16 - Sector I: estrutura [30]. 
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Figura IV.4.17 - Caminho de acesso ao topo do tor, ao qual a estrutura [30] dava ligação. 

 

 
 

Figura IV.4.18 - Sector I: perfil B5 desenhado . 
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Figura IV.4.19 -  Sector II, sondagem 1 - Estrutura pétrea que colmatou o desnível  natural do abrigo. 

 

 
 

 Figura IV.4.20 - Sector II, sondagem 2 - Perfil Norte com sequência estratigráfica (perfil desenhado). 
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Figura IV.4.21 - Peças 1, 6 e 54. 
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Figura IV.4.22 - Peças 7, 9, 29, 10, 31, 16, 35, 63, 62, 2 e 8. 
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Figura IV.4.23 - Peças 30, 37, 4, 28, 17, 24, 56, 55, 26, 23, 27 e 5.   
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Figura IV.4.24 - Peças 61, 3, 47, 22 e fragmento 107/122 
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Figura IV.4.25 - Peça 14, fragmentos 351, 536, 117/544 e 346/430, cossoiro 387. 
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Figura IV.4.26 - Bases 553, 130, 346 e 117, placa 105. 
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Figura IV.4.27 - Peças Fragmentos decorados 50/68/87/115/164/277/396, 682, 437, 158, 288, 462, 539/654, 20 e 

552.  
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Figura IV.4.28 - Peças 3, 36, asas 304 e 436, fragmentos de bronze e contas de colar 64 e 9. 
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Figura IV.4.29 - Peças 64, 65, 66 e 67. 
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Quadro IV.4.1  

Inventário geral dos fragmentos da cerâmica  

 

Sector Bordos  Bases  Bojos Asas Outros (c) TOTAL 

I 197 92 (a) 1848 21(b) 45 2203 

II 30 8 333 2 3 376 

TOTAL 227 100 2181 23 48 2579 

(a) Três das bases são em disco (figura IV.4.). 

(b) Uma asa é em rolo, as restantes em fita. 

(c) 1 cossoiro (figura IV.4.); 27 barro cozido; 12 telhas; 1 tegula, 4 placas de argila cozida; 

3fragmentos ímbrices. 

 

 

 

 

Quadro IV.4.2  

Inventário dos fragmentos de cerâmica do sector II (por sondagem)  

 

Sondagem Bordos  Bases  Bojos Asas Outros (c) TOTAL 

1 19 4 259 1 3 286 

2 11 4 74 1 0 90 

TOTAL 30 8 333 2 3 376 
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Quadro IV.4.3 

Inventário dos fragmentos de bojos decorados 

 

  Sector Cordão 

liso (a) 

Cordão c/ 

impressões 

(b) 

Cordão c/ 

incisões 

Incisões 

(c) 

Impressões 

(d) 

Caneluras Dec. 

puncionada 

Impressões 

a pente 

Compósita TOTAL 

I 56 18 5 144 1 2* 2* 2 3* 233 

II 0 8 0 5 1 1 0 0 0 15 

TOTAL 56 26 5 149 2 3 2 2 3 248 

(a) Foram considerados os bojos lisos e os bojos que por erosão não se percebeu se teriam decoração. 

(b) Integra nove fragmentos de bojo com cordão digitado. 

(c) São aqui consideradas as linhas incisas direitas ou onduladas. 

(d) Impressões digitadas. 

* Fragmentos da mesma peça. 
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Quadro IV.4.4 

Atributos métricos das peças inventariados como o NMR (medidas apresentadas em mm) 

 

Peça D dm d db E e 

1 310 - 310 - 11,2 9,0 
2 - - 117 - 9,2 4,9 
3 - - ? - 11,2 9,1 
4 - - ? - 11,1 5,6 
5 - - ? - 7,2 6,1 
6 380 - 380 - 11,2 7,6 
7 - 125 142 - 7,1 5,2 
8 - 104 125 - 6,0 5,5 
9 - - 155 - 9,2 8,9 
10 - - 193 - 5,9 5,2 
11 - - ? - 6,2 5,1 
12 - - ? - 5,1 4,9 
13 - - 100 - 7,8 6,5 
14 - - ? - 11,2 8,2 
15 - - ? - 7,5 6,6 
16 - 70 97 - 7,0 6,5 
17 - - ? - 6,9 5,9 
18 - - 214 - 6,7 4,4 
19 - - 130 - 6,2 4,9 
20 - - 316 - 8,7 6,2 
21 - - 102 - 5,7 5,4 
22 - - 316 - 9,2 6,0 
23 - - ? - 9,1 8,5 
24 - - ? - 5,2 4,9 
25 -  250 - 8,3 7,7 
26 - - ? - 7,2 7,0 
27 - - ? - 8,9 7,1 
28 - - ? - 7,2 5,9 
29 - - ? - 9,2 7,0 
30 - - ? - 11,2 7,3 
31 - - 216 - 11,0 6,7 
32  - 140 - 5,7 4,8 
33 - - ? - 5,0 4,3 
34 - - 170 - 6,0 5,2 
35 - 91 120 - 6,5 5,5 
36 - - ? - 7,2 5,5 
37 - - ? - 12,1 9,5 
38 - - ? - 7,8 6,9 
39 - - 204 - 8,7 6,7 
40 - - 148 - 11,6 4,3 
41 - - 134 - 5 4,4 
42 - - 156 - 6,5 5,4 
43 - - 270 - 5,7 5,5 
44 - - 102 - 11,6 7,5 
45 - - 114 - 7,5 5,9 
46 - - ? - 8,2 6,8 
47 - - 86 - 5,1 4,5 
48 - - ? - 6,5 4,4 
49 - - ? - 12,8 8,3 
50 - - 162 - 9,7 5,4 
51 - - ? - 8,8 6,7 
52 - - ? - 6,8 4,7 
53 - - ? - 8,8 5,8 
54 - - 374 294 25,5 14,5 
55 - - ? - 6,5 6,2 
56 - - ? - 12,2 8,5 
57 - - 244 - 12,6 9,3 
58 - - 212 100 10,2 8,4 
59 - - ? - 6,7 5,9 
60 - - 120 - 6,5 4,6 
61 - - ? - 9,5 8,9 
63 - 102 102 - 7,1 5,4 
64 - - 134 - 9,5 8,3 
65 - - 360 - 14,2 13,9 
66 - 90 90 - 7,5 3,5 
67 - 113 113 - 5,5 4,3 
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Quadro IV.4.5 

Atributos métricos das bases não consideradas no NMR 

(medidas apresentadas em mm) 

 

Peça db E e 

114/159 30,0 13,2 8,5 

118* 30,6 13,7 9,0 

130 9,0 6,4 5,3 

137 23,6 13,5 10,3 

181 8,5 9,6 6,5 

346 11,4 8,0 6,5 

452 17,0 8,5 7,4 

539 18,6 9,4 7,3 

545 13,0 8,3 5,0 

569 12,0 8,9 6,9 

* Base em disco 
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IV.5 - S. Gens 

 

IV.5.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

 S. Gens localiza-se 2 km a Norte da vila de Celorico da Beira e está inserido na 

freguesia de Santa Maria (figuras IV.5.1 e IV.5.2). A sua implantação não é destacada; pelo 

contrário, insere-se no vale definido pela confluência da Ribeira dos Tamanhos com o Rio 

Mondego. O vale em questão é um dos mais desenvolvidos da região, o que contrasta com 

os solos pobres e pedregosos que a caracterizam. A escolha da localização deste sítio 

arqueológico está por isso intimamente relacionada com a disponibilidade de terrenos 

aráveis e recursos hídricos. Não terá sido por acaso que este local foi ocupado na Pré-

História e durante o período romano. 

 O sítio arqueológico estende-se por uma grande área e divide-se em diversos 

núcleos de ocupação: uma necrópole de sepulturas escavadas na rocha concentradas em 

dois agrupamentos principais e algumas mais dispersas; dois núcleos com vestígios 

romanos e um povoado fortificado alto-medieval, para além de um pequeno abrigo natural 

com ocupação pré-histórica (neolítica ou calcolítica). 

 A mais antiga referência ao sítio de S. Gens remonta à obra Portugal Antigo e Moderno 

(Leal, 1873). Também Santos Rocha (1906) menciona o sítio quando descreve a necrópole 

medieval, denominando-a de Necrópole da Moirama. Na primeira edição da monografia do 

concelho de Celorico da Beira o sítio volta a ser mencionado, escrevendo-se o seguinte 

“numa área extensa e cujas sepulturas — anteriores à época romana — se abrem nas rochas vivas em que 

o sítio abunda. Há-as de todas as dimensões e algumas a par” (Oliveira, 1939, p. 212). Já em 

meados do século XX, Moreira de Figueiredo, no seu estudo sobre as vias romanas e 

medievais da região da Beira, refere a passagem de uma via junto à necrópole de S. Gens. 

Em finais da década de 70 publica-se a segunda monografia do concelho, onde é dado 

especial destaque à necrópole medieval, fazendo-se uma descrição individual de cada 

sepultura (Rodrigues, 1979). Novas menções na bibliografia ocorrem no Roman Portugal 

(Alarcão, 1988) e com a publicação dos resultados preliminares do levantamento 

arqueológico de Celorico da Beira (Valera e Martins, 1994). Mais recentemente, S. Gens é 

integrado na exposição sobre 25 sítios arqueológicos da Beira Interior (2005) e volta a ser 

referido num artigo sobre o inventário do património do concelho de Celorico da Beira, 

publicado na revista guardense Praça Velha (Marques, Lobão e Neves, 2006).  

 A intervenção arqueológica teve como objectivos adquirir informação sobre a 

cronologia e funcionalidades do sítio em épocas romana e medieval, bem como 
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correlacionar a ocupação medieval deste espaço com a necrópole rupestre aí existente. 

Foram assim realizadas campanhas de escavações arqueológicas em 2008 e 2009, tendo a 

segunda apenas incidido no sector romano, já que, como adiante se tratará, não foram 

obtidos resultados suficientes em 2008.  

 A metodologia das intervenções teve em conta a extensa área ocupada pelos 

vestígios arqueológicos. Assim, a primeira tarefa realizada foi a limpeza de vegetação em 

todo o terreno, deixando-se apenas a vegetação mais rasteira e as parcelas agricultadas, 

como pinheiros e pastos que ocupam parte do sítio arqueológico. De seguida, efectuou-se 

um levantamento topográfico abrangente e, sobre esse levantamento, implantou-se uma 

quadrícula organizada em 24 sectores (cada um com 26 quadrados de 4×4 m) com 1081,60 

m2 cada, integrando esta rede um total 281 126 m2 que cobre toda a estação arqueológica. 

As escavações tiveram como objectivo estudar a ocupação romana, que foi intervencionada 

no sector 9, e a ocupação medieval, que se consubstanciou na escavação de duas áreas 

(sectores 4 e 10) dentro do povoado (figura IV.5.4). 

 O sector 9 foi intervencionado com a colaboração directa de António Marques, 

arqueólogo ao serviço da autarquia, que se encontra a desenvolver a tese de mestrado sobre 

a ocupação romana do concelho de Celorico da Beira. Naquele local foi aberta uma área de 

240 m2, mas apenas se definiram compartimentos de um grande edifício.  

 No sector 4 optou-se por efectuar duas sondagens (num total de 18 m2) que 

visavam identificar contextos conservados no interior do povoado. 

 No sector 10 foi intervencionada uma área de 76 m2 definida com vista a abarcar a 

muralha e as áreas interna e externa ao povoado que lhe estavam contíguas.  

 Nestes dois últimos sectores a escavação foi efectuada até o nível da rocha de base. 

  

 IV.5.2 - A necrópole rupestre 

 As primeiras referências a S. Gens estão invariavelmente relacionadas com a 

necrópole de sepulturas escavadas na rocha. A sua originalidade relativamente a tantas 

outras necrópoles deste género, comuns na região, deve-se ao facto de contar com um 

número elevado de sepulcros. As maiores necrópoles estudadas na região, Matança e 

Tapada do Anjo, no actual concelho de Fornos de Algodres, contam em redor dos vinte e 

dois sepulcros (Valera, 1990; Tente, 2007a); em S. Gens conhecem-se actualmente 56 

sepulturas. Este número seria originalmente mais elevado já que se recolheu informação 

oral para a existência de mais sepulturas que terão sido destruídas aquando da extracção de 

pedra para a construção do lagar de azeite junto à confluência da Ribeira de Tamanhos com 
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o Rio Mondego. É verosímil pensar ainda que alguns sepulcros podem também ter sido 

destruídos no reinado de D. João III, pois data desta altura a construção da Ponte Nova 

sobre o Mondego (Neto, 2009) localizada junto ao lagar referido. Trata-se, portanto, da 

maior concentração de sepulcros rupestres conhecida para todo o Alto Mondego. 

 O levantamento gráfico e fotográfico da necrópole foi efectuado em 2004 no 

âmbito do estudo académico de licenciatura da autoria de A. Marques, J. Lobão e D. 

Neves. Este trabalho identifica 47 sepulturas (duas reunidas sob o topónimo S. Gens 1 e as 

restantes denominadas S. Gens 2) e foi exaustivo e sistemático, pelo que se utiliza a 

informação coligida por aqueles autores, que amavelmente cederam o original do estudo. 

Mais recentemente houve a oportunidade de conciliar os registos com aqueles autores, uma 

vez que desde aquele trabalho foram identificadas mais sepulturas e houve a necessidade de 

uma renumeração dos sepulcros. Os resultados desta reavaliação encontram-se no prelo 

(Lobão, Marques e Neves, no prelo). Neste trabalho publicam-se todos os desenhos das 

sepulturas actualmente conhecidas e, por essa razão, optou-se por não incluir essa 

informação gráfica na presente dissertação. 

 As sepulturas encontram-se dispersas pela vertente, sendo individualizáveis dois 

núcleos de maior concentração. O núcleo 1, constituído por sete sepulturas, localiza-se 

junto à muralha do povoado medieval, estando três das sepulturas praticamente encostadas 

pelo lado externo aquela estrutura defensiva (figura IV.5.6). No núcleo 2, localizado a 

Sudoeste do povoado junto a um tor destacado, agregam-se 19 sepulcros. Aqui são visíveis 

várias relações de proximidade entre algumas sepulturas, evidenciando o que alguns autores 

consideram tratar-se de relações familiares (figuras IV.5.5 e IV.5.8). A Noroeste deste 

núcleo dispersam-se duas sepulturas por uma área muito alargada, não constituindo, por 

isso, propriamente um núcleo evidente. Neste conjunto, as relações de proximidade entre 

sepulturas são menos frequentes ainda que existam algumas. Destacadas dos núcleos e 

conjuntos referidos estão ainda duas sepulturas e uma pia, que se localizam a Sul do núcleo 

2 (figura IV.5.4), e mais duas sepulturas — as que haviam sido consideradas por Marques, 

Lobão e Neves (2010) como S. Gens 1, e aqui numeradas com 55 e 56 — escavadas a 

Nordeste do povoado medieval (e que não estão inseridas na planta geral do sítio 

apresentada na figura IV.5.4). 

 Na necrópole não havia espaços especialmente destinados a crianças, pois 

identificaram-se seis sepulcros infantis dispersos, estando dois destes inseridos no núcleo 2. 

Duas das sepulturas destinadas a crianças encontram-se inacabadas, tal como se encontram 

inacabadas mais quatro sepulturas atribuíveis a adultos.  
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 Grande parte das sepulturas encontra-se fracturada, o que corrobora a informação 

de que algumas já haviam sido destruídas para extracção de pedra. Em nenhum dos casos 

se identificaram quaisquer indícios de tampas pétreas ou outras. Face à existência de um 

grande número de sepulturas com rebordos totais e parciais, é provável que as coberturas 

fossem de lajes de granito, tais como aquelas identificadas, quer no Aljão, quer no Alto da 

Quintinha. A descrição pormenorizada das sepulturas é apresentada no quadro IV.5.1. 

 Em termos tipológicos, as sepulturas não antropomórficas representam 50%, sendo 

bastante variáveis os tipos dentro desta categoria, ainda que se destaquem as ovaladas (17 

exemplares que correspondem a 60,7% do conjunto não antropomórfico). As sepulturas 

antropomórficas (27 exemplares) apresentam igualmente vários subtipos, destacando-se as 

sepulturas de morfologias sub-rectangulares (25,9%), rectangulares (22,2%), sub-

trapezoidais (25,9%), assimétricas (18,5%), trapezoidais e destacamento do ombro 

esquerdo, com um exemplar cada. Este panorama de diversidade está igualmente 

representado nos tipos de cabeceiras, destacando-se nove sepulturas com cabeceira sub-

rectangular e cinco sepulturas com cabeceiras em arco peraltado. É também de assinalar a 

presença de vários exemplares com destacamento ou rebaixamento da área dos pés, o que, 

em alguns casos, leva a supor que poderão tratar-se de cabeceiras elaboradas aquando de 

uma reutilização posterior das sepulturas. Não é reconhecido nesta necrópole associações 

familiares expressas na tipologia dos sepulcros, tal como definiu Alberto del Castillo (1972), 

ou seja, não há uma associação espacial directa de sepulturas antropomórfica e não 

antropomórfica. 

 As orientações dos sepulcros são tão diversas quanto as tipologias. Efectivamente, 

existem sepulturas orientadas em quase todos os quadrantes. A maioria, no entanto, 

orienta-se para NE e SE (19 e 15 exemplares respectivamente), mas registam-se casos 

orientados a N e a S (cinco exemplares cada), a Este (sete exemplares) e a NO (seis 

sepulturas). 

  

 IV.5.3 - Estratigrafia e estruturas  

 A escavação dos sectores 4 e 10, que correspondem ao povoado medieval, 

organizou-se de acordo com a malha quadriculada cuja unidade de base é um quadrado de 

4x4 m. Contudo, considerou-se que uma área de 16m2 era demasiado abrangente para 

unidade de recolha de espólio, pelo que se optou por subdividir os 16 m2 em outros tantos 

quadrados de 1 m2, designando-se as unidades de referência de acordo com o esquema que 

se apresenta na figura IV.5.7. Para o sector 9 definiu-se uma rede de quadrados de 4×4 m, 
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tendo-se escavado 15 destas unidades. 

 

Sector 4: interior do povoado medieval 

 Neste sector foram intervencionadas duas sondagens que visavam a identificação de 

contextos conservados, tendo sido abertos 4 m2 na sondagem 1 e 2 m2 na sondagem 2. 

 Na sondagem 1 (quadrados M20.11, M20.12, M20.15 e M20.16) identificaram-se as 

seguintes unidades estratigráficas: 

 

[0] - Nível de terras humosas castanhas (7.5YR 4/3) cobrindo toda a área. 

[1] - Coluvião resultante da desagregação /erosão dos sedimentos envolventes, num 

processo ocorrido após abandono do sítio.  

[2] - Camada de terras castanhas acinzentadas (10YR 4/3), nivelada, que parece 

corresponder a um paleo-solo contemporâneo da ocupação medieval.  

[3] - Terras amareladas abaixo da [2], resultantes da desagregação do granito de base (10YR 

6/4). 

[4] - Substrato granítico de base, coberto pela [3].  

 

 A sondagem 2 (quadrados L.16.4 e L.16.5) foi implantada entre afloramentos 

graníticos localizados no centro do povoado, tendo-se identificado uma estratigrafia 

semelhante à da sondagem 1: 

 

[0] - Nível de terras humosas (7.5YR 4/3) cobrindo toda a área. 

[1] - Camada de terras castanhas acinzentadas (10YR 4/3), nivelada, que parece 

corresponder a um paleo-solo contemporâneo da ocupação medieval e que corresponde à 

unidade [2] da sondagem 1; foi identificado apenas no topo Noroeste, encostando ao 

afloramento. 

[2] - Substrato granítico de base coberto pela [1] e pela [2].  

 

 Resumindo, em nenhuma das sondagens deste sector foi identificada qualquer 

estrutura arqueológica. Todavia em ambas registou-se a presença de um nível mais 

compactado e com raros fragmentos de cerâmica rolada, que parece corresponder a um 

paleo-solo. Ainda que não seja possível afirmar com certeza a cronologia deste nível, por 

falta de materiais arqueológicos ou ecofactos in situ passíveis de datação, é provável que o 

mesmo seja contemporâneo do uso do povoado medieval.   
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Sector 9: sítio rural romano 

 O sector 9 abrange uma pequena plataforma sobranceira ao vale, dominando 

visualmente toda área. À superfície identificaram-se vestígios de ocupação romana, 

surgindo tegulae bem como algumas pedras aparelhadas. Aqui procedeu-se à escavação de 

240 m2. Como se registou apenas uma ocupação romana, provavelmente datada dos 

séculos II a IV, optou-se por não descrever com pormenor a estratigrafia identificada neste 

sector, já que a mesma não tem pertinência para o estudo presente. Não obstante a área 

intervencionada, não é possível afirmar que tipo de sítio rural romano se trata (figura 

IV.5.14). No entanto, é importante destacar que o local foi abandonado de forma planeada, 

já que a escavação do compartimento VII mostrou que, quando o telhado tombou, já 

crescia vegetação espontânea dentro do edifício, a qual foi alvo de datação por 

radiocarbono (figura IV.5.9). Por outro lado, este tipo de abandono explica também a 

escassez de materiais arqueológicos neste sector.  

 

Sector 10: muralha e unidade habitacional do povoado medieval 

 Neste sector foi escavada uma área de 76 m2. A área aberta abrangeu a muralha, 

tendo-se efectuado um corte no seu derrube e identificados os seus paramentos interno e 

externo. Em termos estratigráficos foram identificadas as seguintes unidades: 

 

[0] - Unidade de terras humosas castanhas (10YR 4/3), que ocupa toda a área. 

[1] - Derrube pétreo localizado no espaço externo da muralha, nos quadrados L6.13, L6.14, 

L6.15, L6.16, L5.1, L5.2, L5.3, L5.4, L5.6, L5.6, L5.7, L5.8 e L5.12.  

[2] - Preenchimento de terras castanhas (7.5YR 4/4) do derrube externo, nos mesmos 

quadrados de [1]. 

[3] - Estrutura pétrea (muralha), que abrange os quadrados L5.1, L5.5, L5.6, L5.7, L5.9, 

L5.10, L5.11, L5.12, L5.14, L5.15. 

[4] - Derrube pétreo localizado no espaço interno da muralha, nos quadrados L5.9, L5.10, 

L5.13, L5.14, L5.15, L4.1, L4.2, L4.3, L4.5, L4.6, L4.7, L4.8, L4.9, L4.10, L4.11, L4.12, 

L4.13, L4.14, L4.15, L4.16, L3.1, L3.2, L3.3, L3.4, L3.7, L3.8, L3.12, M3.1, M3.2, M3.5, 

M3.6, M3.9, M3.10, M4.9, M4.10, M4.13 e M4.14. 

[5] - Preenchimento do derrube interno (10YR 4/3), nos mesmos quadrados da [4]. 

[6] -Terras cinzento-escuras (7.5YR 4/1) resultantes de despejo / limpeza de uma lareira, 

localizadas nos quadrados L3.4, L4.15, L4.16 e L4.12. 
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[7] - Lareira estruturada com pedras não aparelhadas, de forma ovalada, localizada nos 

quadrados L4.2, L5.5, L4.6, L4.7, L4.9, L4.10, L4.11, L4.12 e L4.15. 

[8] - Terras castanho-escuras (10YR 4/1) com muito carvão que preenchem o interior da 

lareira, localizadas nos mesmos quadrados da [7].  

 [9] -Terras castanhas escuras (7.5YR 4/3) com algum carvão que se encontravam sob a 

unidade 5, nos mesmos quadrados que [4].  

[10] - Mancha de carvões localizada junto do afloramento, nos quadrados L4.2, L4.3, L4.6 e 

L4.7. 

[11] -Mancha de terras escuras (10YR 4/3) junto do afloramento Norte, que abrange os 

quadrados L4.2, L4.3, L4.6 e L4.7. 

[12] - Terras castanho amareladas (10YR 5/6) com muito areão que se encontravam abaixo 

da [0] nos quadrados L3.1, L3.2, L3.5, L3.6, L3.6, L3.7, L3.9, L3.10, L3.11. L3.12, L3.13, 

L3.14, L3.15, L3.16 e M3.13, correspondendo ao granito de base alterado. 

[13] - Estrutura pétrea adossada à muralha e que parece corresponder a um contraforte de 

apoio à mesma. Localiza-se nos quadrados L5.9, L5.13, L5.14, L5.15 e L4.3.  

[14] - Buraco de poste quadrangular e seu preenchimento, escavado no granito, localizado 

no quadrado L4.10. 

[15] - Terras castanhas compactadas (10YR 4/4) que se situam entre a lareira [7] e o 

afloramento, que deve corresponder a um possível piso de circulação. Localiza-se nos 

quadrados L4.11, L4.12, M3.9, M3.10, M3.13 e M3.14.   

[16] - Piso de circulação entre as estruturas [17] e [18] de coloração castanha acinzentada 

(10YR 4/2). Nos quadrados L5.13, L5.14, L4.1, L4.2 e L4.5.  

[17] - Estrutura pétrea adossada à muralha, no quadrado L4.2. 

[18] - Estrutura pétrea adossada à muralha, sobre o pavimento [16], nos quadrados L5.13 e 

L4.1. 

[19] - Anulada. 

[20] - Bolsa de terras castanho escuras (10YR 4/2) com algum carvão que corta 

parcialmente a unidade [12], com cerca de 10 cm de diâmetro.  

[21] - Camada de terras com muita cinza misturada (10YR 4/1), localizada nos quadrados 

M3.9, M3.10, M3.13 e M3.14. Coberta pela [9] cobre parcialmente o pavimento [15].  

[22] - Depósito de terras castanhas (7.5YR 4/2) localizado entre a estrutura [17] e o 

afloramento e que era coberta pela [10]. Localiza-se nos quadrados L4.3 e L4.7.  

[23] - Lajeado localizado no interior da lareira [7], correspondente à base de uma lareira 

mais antiga. 



210 
 

[24] - Preenchimento da unidade [23] contendo alguns carvões, apresenta uma coloração 

cinzenta escura (10YR 4/1). 

 

 Na maior parte da área intervencionada, tal como já referido, escavou-se até à rocha 

de base; contudo, não foram desmontadas as lareiras [7] e [23], bem como não se 

desmantelou a muralha nem as estruturas a ela adossadas ([13] e [17]). 

 

IV.5.4 - Componente artefactual 

O material arqueológico identificado nas escavações não é abundante e, em geral, é 

pouco diversificado e marcado, como é normal nestes contextos, pelo peso da olaria. No 

que se refere ao sector 9 (romano), os artefactos são particularmente diminutos face à área 

aberta. Todavia, esta situação é compreensível já que o edifício romano aqui existente 

apenas foi escavado nos compartimentos VII e VIII até aos níveis de circulação e, como 

referido, este terá sido abandonado planeadamente. Não obstante, foi possível reconhecer 

inúmeros fragmentos de tegulae e imbrices resultantes do derrube das coberturas, alguns 

fragmentos de terra sigillata hispânica e hispânica tardia, um bordo de ânfora Almagro 50, 

dois fragmentos de vidro, diversos fragmentos de cerâmica comum e três moedas: um 

bronze de Constantino II, um provável antoniniano de Galiano e uma moeda do Século IV 

cuja leitura está inviabilizada. Como estes materiais arqueológicos são claramente de 

cronologia romana não foram integrados no estudo mais pormenorizado do espólio alto-

medieval.     

 

IV.5.4.1 - Cerâmica 

A maioria dos artefactos cerâmicos é integrável na categoria de olaria. Porém, 

foram igualmente recolhidas outras peças em cerâmica, nomeadamente duas peças de jogo 

ou pequenas tampas, que resultaram do aproveitamento de fragmentos de telha ou talha 

polidos com a intenção de lhes dar a forma arredondada. Como no registo arqueológico do 

povoado medieval não existem peças cerâmicas do tipo talha ou dolium, ou mesmo telhas, é 

provável que possam ser fragmentos de peças cerâmicas reaproveitadas do sector romano. 

Trata-se das peças número 216 e 239 (figura IV.5.30) que apresentam, respectivamente, 

4,01 cm e 6,46 cm de diâmetro, e 1,92 cm e 2,30 cm de espessura. As pastas apresentam 

uma elevada concentração de ENP sendo facilmente identificados a olho nu fragmentos de 

quartzo e micas cuja dimensão varia entre os ≤ 1 mm e ≥ 5 mm. As cozeduras foram 

oxidantes, apresentando uma cor de superfície vermelha (2,5YR 5/6) na peça 216 e laranja 
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(5YR 5/6) na peça 239. 

Foram também identificados dois cossoiros (figura IV.5.30): um inteiro (peça 218) e 

outro fragmentado (peça 384). Ambos apresentam desgaste no orifício, o que dá conta da 

sua intensa utilização. O cossoiro 218 tem um diâmetro máximo de 36 mm, tendo o 

orifício central 76 mm e 95 mm de espessura. Devido a estar fragmentado apenas se mediu 

a espessura do cossoiro 384, que é de 65 mm. As pastas de ambos são de boa qualidade 

apresentando uma concentração baixa de ENP de dimensão ≤ 1 mm. Macroscopicamente, 

só se consegue identificar a presença de micas. As cozeduras são oxidantes e as superfícies 

têm uma coloração vermelha acastanhada (2,5YR 5/4) na peça 218 e vermelho acastanhado 

claro (2.R 6/4) na peça 384. 

No conjunto da olaria foram raras as peças que permitissem reconstituir a sua 

forma original, dada a sua elevada fragmentação. Este facto dificultou também a 

determinação do NMR. Este número, tal como no estudo das demais colecções, foi 

estabelecido a partir da análise de todos os bordos e a correlação destes entre si e com 

outros fragmentos, quer de bojo ou de base. Foram, assim, considerados apenas aqueles 

para os quais não havia quaisquer dúvidas na sua individualização; muitos outros bordos 

não foram contabilizados no NMR por serem de dimensão tão reduzida que não é possível 

determinar se pertenciam ou não às peças já individualizadas. No quadro IV.5.1 estão 

inventariados todos os fragmentos recuperados nos sectores 4 e 10, classificados por tipo 

de fragmento, os quais ascendem, na sua totalidade, a 2438 exemplares. Nos quadros 

IV.5.3, IV.5.4 e IV.5.5 optou-se por subdividir os bordos, bases e bojos decorados em 

subcategorias.  

No que respeita ao NMR, este foi determinado apenas para o sector 10, já que no 

sector 9, como referido, os materiais arqueológicos são de cronologia romana e, no sector 

4, apenas foram identificados pequenos fragmentos de bojo rolados que, por não estarem 

em posição primária, não foram considerados na contabilização geral dos fragmentos. 

Foram assim inventariados 46 recipientes cerâmicos, 17 dos quais de formas que não foi 

possível reconstituir. No cômputo geral, as peças fechadas representam do 43,5% do 

conjunto, enquanto as peças abertas são apenas 19,5% das peças contabilizadas no NMR. 

Entre as peças com formas determinadas dominam os recipientes fechados de tipo 

pote/panela de colo estrangulado, com 16 peças. Estes potes/panelas apresentam 

geralmente bordos de morfologia direita (7 peças) ou redonda (4 peças) com orientação 

para o exterior da peça, registando-se dois casos (peças 2 e 37), em que o bordo apresenta 

um espessamento exterior. Em alguns observa-se uma linha contínua na face interna do 
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bordo, sobre a inflexão da parede, que poderia servir para o encaixe de tampas, feitas 

provavelmente de materiais perecíveis, como cortiça (que se encontra documentada no 

registo arqueológico). Com efeito, no conjunto artefactual identificado apenas as peças 216 

e 239 poderiam ter servido como tampas, assemelhando-se, porém, mais a peças de jogo. 

 A maioria dos potes/panelas não apresenta decoração. As excepções são as peças 

13 e 31 (figuras IV.5.21 e IV.5.22). No primeiro caso, a superfície externa foi decorada pelo 

menos com duas fiadas horizontais de pequenas impressões de forma ovalada localizadas 

sobre o arranque da pança. Na peça 31, a decoração também foi localizada no arranque da 

pança, na face exterior, mas neste caso com leves linhas incisas obtidas a pente, de 

orientação oblíqua.  

Estão igualmente presentes contentores para líquidos, como os jarros. 

Identificaram-se quatro peças (8, 16, 24 e 44) desta forma. A peça 24 tem um bordo 

trilobado e a 16 (figura IV.5.27) apresenta um arranque de asa. As restantes não apresentam 

indícios de terem tido asas ou bico. Os colos e os bocais tem dimensões mais reduzidas que 

as restantes peças e os bordos são de morfologia redonda e orientação direita. Apenas para 

a peça 8 se identificou decoração, disposta na face externa do colo, que consiste numa 

sequência de seis caneluras paralelas ao bordo. 

Entre os recipientes abertos foram reconhecidos quatro vasos com forma 

troncocónica invertida que não são comuns às demais colecções estudadas. Estas peças têm 

bases planas e os bordos podem ser redondos, direitos ou espessados exteriormente, mas 

têm sempre orientação para o exterior da peça. As paredes são oblíquas, desenhando o 

troco de cone que caracteriza estes vasos. Três dos exemplares considerados no NMR 

apresentam decoração. No caso das peças 3 e 28, a mesma foi disposta no corpo da peça e 

consiste em caneluras paralelas ao bordo que parecem ocupar grande parte da superfície 

exterior (figuras IV.5.18 e IV.5.28). Foi ainda recolhido um fragmento de bojo com uma 

decoração muito semelhante (fragmento 423 da figura IV.5.29) e que deve pertencer a uma 

outra peça do mesmo tipo, não considerada no NMR. A peça 35 foi decorada no interior 

com linhas incisas onduladas paralelas ao bordo (figura IV.5.20). 

Estão registados, entre as peças abertas, quatro alguidares de base em disco. Em S. 

Gens estes representam 8,6% do NMR; no entanto, os fragmentos de bases em disco 

representam 46,5% do total dos fragmentos de bases recolhidas (quadro IV.5.4), o que 

mostra que este tipo de vasos está claramente sub-representado no NMR. Alguns destes 

alguidares eram decorados na base mas, contrariamente ao que ocorre na Soida, apenas se 

identificaram nove fragmentos decorados pertencentes a três bases. Destas, destaca-se a 



213 
 

base 333/377 por se encontrar muito completa e estar decorada interna e externamente 

com digitações (figura IV.5.25). A mesma não foi considerada no NMR por não ter sido 

correlacionada com nenhum bordo. Esta peça apresenta uma técnica mista, tendo sido o 

corpo montado a torno e ligado à sua base por moldagem manual. A cozedura foi oxidante 

apresentando uma cor de superfície vermelha (2,5YR 5/6). O corpo do alguidar 

apresentaria ainda, pelo menos, uma linha ondulada incisa.  

Em termos de fabrico dos alguidares, regista-se o uso, quer da técnica mista tal 

como descrita para a base 333 (que ocorre igualmente na peça 9), quer simplesmente do 

torno rápido, que foi mais utilizada na montagem deste tipo de peças. As bases 

apresentam-se geralmente muito rugosas na face inferior, evocando as telhas tradicionais, 

pelo que se supõe que, após a sua montagem, a maioria destes alguidares seria seca em 

camas de areão antes de ir ao forno. As cozeduras são na generalidade oxidantes mas entre 

as peças integradas no NMR há um caso de cozedura redutora (peça 10) e outro de 

redutora-oxidante (peça 9). Os bordos dos alguidares podem ter morfologias diversas, 

registando-se quer direitos, redondos ou espessados duplamente, como ocorre nas peças 10 

e 32.  

A maioria dos alguidares devia ser decorada, normalmente com linhas onduladas 

incisas na superfície exterior (peças 10, 32 e, como descrito acima, base 333); há, porém, 

casos em que este tipo de decoração poderia ocupar a superfície interna, tal como acontece 

na peça 9 (figura IV. 5.19). Neste alguidar a decoração interna associou linhas incisas 

direitas e onduladas, tendo a superfície exterior e o bordo sido também decorados, mas 

com linhas onduladas. Há, contudo, alguidares que não parecem ter sido decorados, como 

é o caso da peça 30 (figura IV.5.18).  

Nos recipientes que integram o NMR apenas a peça 16 (um possível jarro) 

apresenta asa (figura IV.5.27), pelo que não deveriam ser comuns os recipientes com 

elementos de preensão. Efectivamente, em 2438 fragmentos cerâmicos apenas oito (isto é, 

0,3%) correspondem a fragmentos de asas ou arranques das mesmas.    

O exemplar número 39 (figura IV.5.18) é única e muito diferente das restantes 

peças exumadas, não só ao nível de forma, por se tratar de uma taça, como também em 

termos de pasta. Trata-se de uma peça romana de cerâmica comum encontrada por algum 

habitante medieval de S. Gens, e que a terá reaproveitado.  

A determinação da técnica de fabrico, apenas efectuada para o NMR, em alguns 

casos não foi possível levar a cabo devido à erosão da superfície de alguns dos fragmentos 

cerâmicos por atrito com o areão de granito presente em todas as unidades estratigráficas. 
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Esta limitação ocorre em 26% das peças. O uso do torno, em particular do torno rápido, 

foi a técnica mais utilizada para montar a maioria das peças, representando 47% das 

mesmas. O torno lento, por seu lado, foi usado nas peças 3, 11, 15, 26, 28 e 35, e o recurso 

à técnica mista de fabrico (torno e manual) foi usada nas peças 9 e 29.  

As pastas das peças do NMR têm geralmente consistência compacta (98% desse 

total) e textura granulares (65%) ou xistosas (30%), sendo residuais as pastas de textura 

arenosa (peça 43) ou homogénea (peça 1). Geralmente, apresentam concentrações médias a 

elevadas de ENP, os quais usaram elementos mineralógicos locais como o quartzo, as 

micas e os feldspatos de dimensões variáveis, podendo registar-se na mesma peça 

elementos de dimensões inferiores 1 mm a iguais a 5 mm.   

Existe um grupo de peças que partilha algumas características ao nível da pasta e 

cozedura que as distingue das demais. Trata-se das peças 7, 19, 31, 41, 42 e 43, que 

possuem pastas mais depuradas, com ENP de reduzida dimensão e em concentrações 

baixas, com texturas arenosas ou xistosas e cozidas em ambientes oxidantes, apresentando 

colorações alaranjadas ou vermelhas. Apesar de não se ter conseguido recuperar a forma 

total destas peças, trata-se fundamentalmente de formas fechadas do tipo pote/panela, com 

colos estrangulados e bordos de morfologia direita ou redonda com orientação para o 

exterior da peça. 

 O tipo de cozedura maioritariamente utilizado nas peças estudadas é a oxidante, 

representando 55,5% do universo considerado. As peças, na sua generalidade, apresentam 

pastas em vários tons de laranja, avermelhados, castanho-avermelhados e, também, 

superfícies mais de tons mais rosados. Estão igualmente presentes as cozeduras redutoras, 

em 15 das 46 peças (32%). Há ainda a registar peças com cozedura redutora-oxidante, 

como o alguidar 9 e o vaso trococónico 35, e oxidante-redutora, como as peças 12 e 31, 

este último correspondente a um pote/panela. 

 A percentagem de peças decoradas é baixa, pois representam apenas nove das 46 

individualizadas no NMR (19,5%). Entre estas, as caneluras largas foram usadas para 

decorar exclusivamente os vasos trococónicos (peças 3 e 28 - figuras IV.5.18 e IV.5.28) e as 

mais estreitas para decorar um colo de jarro (peça 8 - figura IV.5.27). As impressões apenas 

se identificaram na peça 13 (figura IV.5.21) e na base 333 (figura IV.5.25), aqui 

representadas por digitações. As linhas incisas onduladas e direitas estão a decorar as 

paredes externas das peças 9, 10 e 32 (figuras IV.5.19), enquanto na peça 35 decora o lado 

interno (figura IV.5.20) e na 9 ocorre igualmente no seu interior e bordo (figura IV.5.19) 

Apesar de estarem representados entre os fragmentos cerâmicos inventariados, os cordões 
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plásticos não foram identificados em nenhuma das peças do NMR. 

Ao contabilizar-se todos os fragmentos exumados verifica-se que entre as bases, os 

fragmentos decorados representam 8,9%, enquanto entre os bordos é de 7,6%, e entre os 

fragmentos de bojos de 6,7%. As decorações são monótonas e comuns aos restantes sítios 

estudados, ainda que a percentagem que cada técnica apresenta em cada uma das colecções 

varie. Em S. Gens dominam as linhas incisas onduladas ou direitas (62,2%), enquanto os 

cordões plásticos lisos, digitados ou incisos apenas representam 23,4% do total dos 

fragmentos decorados. Estão ainda presentes com valores bastante inferiores as caneluras 

(8,5%), as impressões digitadas (5,1%) e impressões não digitadas (0,5%). Apenas na peça 

representada pelos fragmentos 9/11/28 (figura IV.5.22) se identificou a conjugação de 

duas técnicas decorativas, o cordão plástico inciso e as linhas direitas incisas. 

Algumas peças foram restauradas durante o seu período de utilização, já que se 

documentam orifícios de reduzida dimensão realizados após a cozedura e que deveriam 

servir para colocar grampos de restauro em metal, os denominados “gatos”. É, contudo, de 

referir que infelizmente não foi documentada a presença de fragmentos de metal que 

pudessem ser interpretados como grampos. No entanto, apesar de estar documentada o 

restauro de peças em cerâmica esta não seria uma prática recorrente já que entre os 2438 

fragmentos de cerâmica estudados apenas três têm estes orifícios: a peça 13 (figura IV.5.21) 

e os fragmentos 159 e 419 (figura IV.5.29). 

 

IV.5.4.1.1- Catálogo das peças 

 Em S. Gens individualizaram-se 46 peças de cerâmica, sendo uma delas de 

cronologia romana, mas que aparece em contexto claramente medieval sugerindo uma 

reutilização deste período. O catálogo das peças, que se apresenta de seguida, consiste no 

NMR, tal como referido no capítulo II, estando as respectivas estampas no final deste sub-

capítulo e os atributos métricos indicados no quadro IV.5.6. Note-se ainda que não são 

apresentados desenhos de todas as peças descritas, uma vez que algumas correspondem a 

fragmentos de bordo de dimensão reduzida, a maioria dos quais não possibilitou a 

determinação da forma original da peça. Assim, seleccionou-se os recipientes que melhor 

representavam as formas presentes na colecção. 

 

Peça 1 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 127) identificado no sector 10, na 

unidade [0]  
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O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

As fracturas e superfícies são de cor castanho avermelhado escuro (10 YR 6/3). 

 

Peça 2 - Pote/panela (?) de colo estrangulado (figura IV.5.23). 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 126) identificado no sector 10, na 

unidade [0].  

O bordo é redondo de orientação direita. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração 

média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e feldspato. 

Apresenta fracturas e superfícies de coloração que varia entre o cinzento (7.5YR 6/1) e o 

cinzento-escuro (5YR 4/1). 

 

Peça 3 - Troncocónico invertido (figura IV.5.28) 

Fragmentos de bordo e bojo (número de inventário 32, 73, 94, 110 e 345) identificados no 

sector 10, nas unidade [0], [5] e [6] 

O bordo é direito, está orientado para o exterior e apresenta uma linha incisa na face 

interna do bordo paralela ao mesmo. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem decoração com caneluras dispostas paralelas ao bordo na face exterior da peça. 

 

Peça 4 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 124) identificado no sector 10, na 

unidade [0].  

O bordo é espessado externamente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 
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sendo observáveis macroscopicamente micas e feldspato. 

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta (7.5YR 6/1). 

 

Peça 5 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.23) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 16) identificado no sector 10, na 

unidade [5].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas, quartzo e feldspato. 

As fracturas e superfícies são de cor rosada (7.5YR 7/2). 

 

Peça 6 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 364 e 450) identificados no sector 10, 

nas unidades [0] e [9].  

O bordo é espessado externamente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas, quartzo e feldspato. 

As fracturas e superfícies são de cor rosada (7.5YR 7/3). 

Foi analisada quimicamente. 

 

Peça 7 - Forma indeterminada (figura IV.5.27) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 41 e 317) identificados no sector 10, 

nas unidades [5] e [8].  

O bordo é espessado externamente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma 

concentração fraca de ENP de dimensão de ≤ 1 mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas. 

As fracturas e superfícies são de cor laranja (5YR 5/6). 

  

Peça 8 - Jarro (figura IV.5.27) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 30) identificado no sector 10, na 

unidade [5].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha (10YR 5/3). 

Tem decoração no colo com caneluras paralelas ao bordo. 

  

Peça 9 - Alguidar (figura IV.5.19) 

Fragmentos de bordo e de base (números de inventário geral 7, 39, 66, 237) identificados 

no sector 10, nas unidades [5] e [9].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. A base é em disco. 

Foi fabricada a técnica mista torno rápido e cozida em ambiente redutor-oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas são de cor cinzenta (7.5YR 5/3) e as superfícies de cor laranja (5YR 5/6).  

Possui uma decoração incisa nas faces interna e externa com linhas direitas onduladas 

 

Peça 10 - Alguidar (figura IV.5.19) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 398 e 424) identificado no sector 10, 

nas unidades [5] e [9].  

O bordo tem duplo espessamento e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma 

concentração fraca de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha (7.5YR 4/2).  
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Possui uma decoração incisa na face externa com linha ondulada. 

Foi analisada quimicamente. 

 

Peça 11 - Forma indeterminada (figura IV.5.27) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 299 e 376) identificados no sector 10, 

na unidade [9].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha clara (7.5YR 6/3).  

 

Peça 12 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 235, 294, 399, 400 e 458) 

identificados no sector 10, nas unidades [5] e [9].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada manualmente e cozida em ambiente oxidante-redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas são de cor laranja (5YR 5/6) e as superfícies variam entre o castanho 

avermelhado escuro (5YR 3/2) e o cinzento avermelhado escuro (5YR 4/2). 

  

Peça 13 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.21) 

Fragmentos de bordo, base e bojo (números de inventário geral 284, 328, 425 e 445) 

identificados no sector 10, nas unidades [8] e [9].  

O bordo tem espessamento duplo e está orientado para o exterior. A base é plana. 

Foi fabricada a torno rápido e foi cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies entre o cinzento claro (10YR 6/1) e o cinzento mais 

escuro (10YR 5/2). 
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Tem decoração com impressões de forma sub-rectangular dispostas no arranque da pança. 

No colo, abaixo da linha do bordo, foi efectuado um orifício com um diâmetro do 3,5 mm, 

que deve ter servido para reparar a peça ainda durante a sua utilização. 

 

Peça 14 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5 22) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 233 e 289) identificados no sector 10, 

na unidade [9].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e foi cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência média, de textura granular, e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzenta (7.5YR 5/1).  

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 15 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.24) 

Fragmentos de bordo e base (números de inventário geral 23, 34 e 162) identificados no 

sector 10, nas unidades [5] e [11].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e foi cozida em ambiente redutor-oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas, quartzo e feldspato. 

Apresenta fracturas de cor cinzento-escuro (7.5YR 3/1) e superfícies de cor alaranjada 

(5YR 5/4).  

 

Peça 16 - Jarro (figura IV.5.27) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 27) identificado no sector 10, na 

unidade [5].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. Do colo arranca uma asa. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente redutora. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração média 

de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 
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Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho acinzentado (2.5YR 4/1).  

 

Peça 17 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.27) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 35 e 382) identificados no 

sector 10 na unidade [5].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas são de cor cinzento escuro (5YR 4/1) e as superfícies de cor laranda (5YR 

5/4).  

 

Peça 18 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 13) identificado no sector 10 na unidade 

[5].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Possui fracturas e superfícies de cor cinzenta escura (5YR 4/1).  

 

Peça 19 - Forma indeterminada (figura IV.5.23) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 265 e 306) identificado no sector 10 

nas unidades [5] e [16].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma 

concentração fraca de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas. 

Possui fracturas e superfícies de cor rosada (7.5YR 7/3).  
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Peça 20 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 25) identificado no sector 10 na unidade 

[5].  

O bordo é redondo e orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

As fracturas e superfícies são de cor vermelha acastanhada (5YR 4/4).  

 

Peça 21 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 106) identificado no sector 10 na 

unidade [5].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada manualmente e foi cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzenta escura (10YR 3/1).  

 

Peça 22 - Pote/panela (?) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 268) identificado no sector 10 na 

unidade [5].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Possui fracturas e superfícies de cor cinzenta (5YR 5/1).  

 

Peça 23 - Forma indeterminada (figura IV.5.27) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 156) identificado no sector 10 na 

unidade [5].  
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O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzenta escura (5YR 4/1). 

 

Peça 24 - Jarro 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 10 e 132) identificados no sector 10 na 

unidade [5].  

O bordo é redondo e tem uma orientação direita. 

Foi fabricada manualmente e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, 

sendo observáveis macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos. 

As fracturas e superfícies são de cor castanha (7.5YR 5/3). 

 

Peça 25 - Forma indeterminada  

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 61 e 340) identificados no 

sector 10 na unidade [5].  

O bordo é direito e tem uma orientação invertida. 

Foi fabricada manualmente e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos.  

As fracturas e superfícies são de cor rosada (5YR 7/2). 

Possui decoração com cordão plástico certamente decorado com impressões, todavia, a 

erosão da superfície não permite definir com precisão de que tipo. 

 

Peça 26 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 350) identificados no sector 10 na 

unidade [5].  

O bordo é redondo e tem uma orientação indeterminada. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 
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Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos.  

As fracturas e superfícies são de cor rosa acinzentado (5YR 6/2). 

 

Peça 27 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo (número de inventário geral 88 e 180) identificados no sector 10 na 

unidade [5].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo.  

Possui fracturas e superfícies de cor castanho claro (7.5YR 6/4). 

 

Peça 28 - Troncocónico invertido (figura IV.5.18) 

Fragmentos de bordo, bojo e base (números de inventário geral 213, 222, 360, 428 e 432) 

identificados no sector 10 na unidade [9].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência média, de textura granular, com uma concentração elevada 

de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos.  

Apresenta fracturas e superfícies de cor rosa acinzentado (5YR 5/2). 

Possui decoração com linhas incisas simples dispostas em paralelo ao longo do corpo da 

peça.  

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 29 - Vaso troco cónico invertido (figura IV.5.20) 

Fragmentos de bordo e base (números de inventário geral 64 e 95) identificados no sector 

10 na unidade [5].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. A base é plana. 

Foi fabricada a técnica mista e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 
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concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo.  

As fracturas e superfícies são de cor bege (7.5YR 6/2). 

 

Peça 30 - Alguidar (figura IV.5.18) 

Fragmentos de bordo e base (números de inventário geral 273, 434 e 481) identificados 

no sector 10 nas unidades [5] e [9].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. A base é em disco. 

Foi fabricada a torno, sem que se reconheça de que tipo e foi cozida em ambiente 

oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos.  

As fracturas e superfícies são de cor rosa acinzentado (5YR 7/2). 

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 31 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.22) 

Fragmentos de bordo, bojo e base (números de inventário geral 67, 133, 204, 259, 403, 

412 e 433) identificados no sector 10 na unidade [9].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. A base é plana. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante-redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura homogénea, com uma concentração 

fraca de ENP de dimensão ≤ 1 mm., sendo observáveis macroscopicamente micas.  

Apresenta fracturas de cor avermelhadas (5YR 5/2) e superfícies de cor cinzento 

acastanhado (10YR 4/2). 

Possui decoração incisa a pente, de orientação oblíqua, disposta no arranque da pança. 

 

Peça 32 - Alguidar (figura IV.5.19) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 225, 226, 230 e 311) 

identificados no sector 10 nas unidades [5] e [9].  

O bordo é duplamente espessado e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 
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observáveis macroscopicamente micas e quartzos.  

As fracturas e superfícies são de cor laranja (5YR 6/6). 

Possui decoração de linha ondulada incisa disposta na face exterior da peça. 

A pasta foi analisada quimicamente.  

 

Peça 33 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.23) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 191, 201, 323 e 357) 

identificados no sector 10 na unidade [9].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior. Apresenta um colo bastante mais 

estreito que a pança. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração 

média de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos.  

Apresenta fracturas e superfícies de cor avermelhada (2.5YR 4/6). 

 

Peça 34 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.27) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 209) identificado no sector 10 na 

unidade [9].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas.  

As fracturas são de cor cinzenta (5YR 6/1) e as superfícies de cor cinzento acastanhado 

(10YR 4/2). 

 

Peça 35 - Troncocónico invertido (figura IV.5.20) 

Fragmentos de bordo, bojo e base (números de inventário geral 160, 280 e 281) 

identificados no sector 10 nas unidades [9] e [11].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior. A base é plana. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor-oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração fraca 

de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e 3 mm, sendo observáveis 
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macroscopicamente micas e quartzo.  

Apresenta fracturas de cor cinzenta (7.5YR 5/1) e superfícies alaranjadas (5YR 6/6). 

Possui decoração de linha incisa ondulada disposta na face interna da peça, junto ao bordo. 

  

Peça 36 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 266) identificado no sector 10 na 

unidade [18].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração fraca 

de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e feldspatos.  

Apresenta fracturas de cor castanha (7.5YR 5/3) e superfícies cinzentas escuras (7.5YR 

3/1). 

Possui decoração de linha incisa ondulada disposta na face interna da peça, junto ao bordo. 

 

Peça 37 -  Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 439 e 443) identificados no sector 10 

na unidade [9].  

O bordo é espessado exteriormente e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

média de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas.  

As fracturas e superfícies são de cor rosada (7.5YR 7/3). 

 

Peça 38 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 244) identificados no sector 10 na 

unidade [12].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno, sem que se reconheça de que tipo, e foi cozida em ambiente 

redutor-oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo.  
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Apresenta fracturas de cor cinzento-escuro (7.5YR 4/1) e superfícies de cor rosada (7.5YR 

7/3). 

 

Peça 39 - Taça romana (figura IV.5.18) 

Fragmentos de bordo, bojo e base (número de inventário geral 243) identificados no 

sector 10 na unidade [9].  

O bordo é redondo e tem uma orientação direita. A base é plana.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

fraca de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas, quartzo 

e feldspatos.  

Possui fracturas e superfícies de cor alaranjada (5YR 6/6). 

  

Peça 40 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.27) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 297) identificados no sector 10 na 

unidade [9].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior.  

Não é possível identificar a técnica de fabrico devido à erosão das superfícies. Foi cozida 

em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, com uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzo e feldspatos.  

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzenta (5YR 5/1) e superfícies de cor rosada 

(7.5YR 7/3). 

 

Peça 41 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 307) identificado no sector 10 na 

unidade [16].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

fraca de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas.  

As fracturas e superfícies são de cor alaranjada (5YR 5/5). 
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Peça 42 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 434) identificado no sector 10 na 

unidade [9].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa, e apresenta uma concentração 

fraca de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente micas.  

As fracturas e superfícies são de cor alaranjada (5YR 5/6). 

 

Peça 43 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 140) identificado no sector 10 na 

unidade [9].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura arenosa, e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão ≤ 1 mm, sendo observáveis macroscopicamente 

micas.  

As fracturas e superfícies são de cor avermelhada (2.5YR 5/5). 

 

Peça 44 - Jarro 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 20) identificado no sector 10 na unidade 

[5].  

O bordo é redondo e tem uma orientação direita.  

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo, e foi cozida em 

ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, e apresenta uma 

concentração elevada de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzo.  

As fracturas e superfícies são de cor cinzenta escura (2.5YR 4/1). 

 

Peça 45 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 177) identificado no sector 10 na 

unidade [0].  

O bordo é direito e está orientado para o exterior.  
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Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo, e foi cozida em 

ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo.  

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzenta rosada (2.5YR 7/1). 

 

Peça 46 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.5.27) 

Fragmento de bordo (número de inventário geral 382) identificado no sector 10 na 

unidade [9].  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura granular, com uma concentração 

média de ENP de dimensão que varia entre ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzo.  

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanha (7.5YR 4/2). 

 

 IV.5.4.2 – Cerâmica de construção  

 Os materiais de construção são os vestígios cerâmicos dominantes do registo do 

sector 9, onde foram identificados vários derrubes de telhados de tegulae e imbrices, mas que, 

por serem neste caso de cronologia romana, não são aqui abordados. 

 Inversamente, nos sectores 4 (um fragmento) e 10 (dois fragmentos), este tipo de 

material já não tem qualquer peso no conjunto dos artefactos recolhidos. A sua presença 

pode ser interpretada como resultante de escorrências, no caso do sector 4, ou como 

elementos inadvertidamente integrados na muralha pétrea, no sector 10. Daqui se conclui 

que o material de cobertura disponível nas ruínas do sítio romano não teve qualquer 

aproveitamento para as construções medievais, sendo portanto as coberturas destas feitas 

com materiais perecíveis.  

 

 IV.5.4.3 – Metais 

 Durante as escavações do povoado foram recolhidos alguns vestígios da utilização, 

e mesmo da transformação, de ferro. Ainda que não se tenha localizado um espaço 

especializado no trabalho do ferro, identificaram-se seis fragmentos de escória e sete pingos 

de fundição, o que documenta esta actividade no interior do povoado. Os objectos neste 
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metal são, todavia, escassos, tendo sido apenas identificados uma cabeça de cravo e dois 

fragmentos mesiais de cravos ou pregos.   

  

 IV.5.4.4 – Materiais líticos 

 O registo arqueológico do sector 10 é relativamente rico em seixos, de diversas 

rochas e tamanhos, certamente obtidos no leito do Mondego ou da Ribeira de Tamanhos. 

Alguns destes seixos foram usados como instrumentos de percussão, moventes ou 

bigornas. São, assim, de destacar a presença de seis moventes de mó, três percutores e duas 

bigornas de dupla face (figura IV.5.30). A peça 151 encontra-se fracturada a meio devido 

certamente à sua continuada utilização; trata-se de um seixo achatado, de rocha anfibólica. 

A peça 53 é um seixo mais robusto, também do mesmo tipo de rocha, tendo sido 

igualmente utilizada em ambas as faces.  

 De igual modo, foram identificados três elementos de moagem (dormentes) em 

granito que incorporavam o derrube da muralha. Porém, não é possível determinar se os 

mesmos se encontravam reaproveitados na estrutura ou se estavam dispostos junto da 

muralha aquando do seu derrube. 

  

 IV.5.4.5 – Adornos 

 Foi encontrada uma pequena conta de colar, em pasta vítrea de cor azul-cobalto, 

com 0,82 cm de diâmetro, e um orifício com um diâmetro de 0,41 cm, que apresenta um 

desgaste significativo visível apenas num terço daquele diâmetro, o que indica poder tratar-

se de um pendente (atado) e não de um elemento de colar de contas (figura IV.5.30). O 

facto de se tratar de um exemplar único neste contexto faz desta peça um elemento de 

excepção. 

 

 IV.5.5 – Comparações e cronologia 

 A recolhida de diversos macrorrestos vegetais tornou possível obter datações por 

radiocarbono. Assim, obtiveram-se uma datação para o sector 9 e duas outras para o sector 

10. A urze (Erica arborea) que foi recolhida no sector 9 encontrava-se por debaixo do 

derrube de tegulae e imbrices escavado no compartimento VII do edifício romano juntamente 

com alguns macrorrestos de castanheiro (Castanea sativa) (Queiroz, 2009e). Este arbusto 

espontâneo já estaria a crescer dentro do compartimento VII quando o telhado do mesmo 

cai, pelo que a datação de 1920±30 BP (Wk-27456), que corresponde a 1-140 cal AD (a 2 

sigma), data um momento em que este edifício foi remodelado, já que no mesmo 
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documenta-se igualmente o aparecimento de moedas e outros materiais datados dos 

séculos III e IV. O resultado desta datação é consentâneo com a cronologia atribuída dos 

materiais arqueológicos recolhidos neste sector que aponta efectivamente para uma 

ocupação balizada entre os séculos I e IV d.C. 

 As datações obtidas para o sector 10 foram sobre um fragmento de cortiça (Quercus 

suber) proveniente da unidade [9], cujo resultado foi 1161 ± 30 BP (Wk-25175), que 

corresponde a 770-970 cal AD (a 2 sigma). A segunda datação obtida refere-se a uma 

amostra de carvalho negral (Quercus pyrenaica) originária do preenchimento da lareira ([8]) 

cujo resultado foi de  1136±30 BP (Wk-27455), correspondendo a 780-990 cal AD (a 2 

sigma).   

 A cronologia obtida para a ocupação do povoado medieval de S. Gens baliza-a, 

com maior probabilidade, entre os séculos IX e X, sendo o sítio abandonado 

provavelmente na segunda metade deste. Contudo, não é, por agora, possível afirmar se a 

destruição do povoado, tal como observada em escavação através dos indícios do incêndio 

que destruiu a paliçada e do derrube subsequente da muralha, ocorre com este ainda 

habitado (à semelhança do verificado no Penedo dos Mouros) ou já após o seu abandono. 

À excepção das datações obtidas para os sítios estudados no presente trabalho, não 

existe mais nenhuma datação absoluta medieval para todo o Alto Mondego. No entanto, ao 

comparar-se os materiais arqueológicos provenientes de S. Gens com outros contextos 

arqueológicos, verifica-se que os alguidares de base em disco têm paralelos na Beira 

Interior e em vários sítios do vale do Douro,  

No Alto Mondego, os alguidares de base em disco foram identificados na cidade da 

Guarda (Vítor Pereira, in litteris, 2008), no Penedo dos Mouros, no Aljão e, como referido 

acima, na Soida. Por seu lado, os vasos troncocónicos canelados parecem ser exclusivos de 

S. Gens, ainda que na Soida se registe a presença de algumas peças que poderão ser vasos 

deste género mas decorados com cordões.    

  No que concerne à cronologia da necrópole pouco se pode adiantar, uma vez que 

nenhuma das sepulturas S. Gens se encontrava intacta, ou seja, que tenha ainda conservado 

alguns ossos que possibilitassem a obtenção de uma datação por radiocarbono. É, por isso, 

impossível afirmar com segurança a sua contemporaneidade com o povoado. Porém, o 

facto de nenhuma das mais de cinquenta sepulturas identificadas se localizar no interior do 

povoado, apesar da vasta área da necrópole, sugere a contemporaneidade de ambos. Por 

outro lado, o próprio topónimo S. Gens sugere a existência de um edifício religioso 

dedicado a este santo, do qual, todavia, não existem quaisquer provas documentais ou 
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arqueológicas. O orago deve corresponder ao bispo olisiponense cujo culto teve grande 

difusão nos séculos IX/X, principalmente entre as populações moçárabes (Picoito, 2008), o 

que, uma vez mais, aponta para a contemporaneidade destes vestígios da vida e da morte. 

Efectivamente, o santo que de algum modo aqui foi cultuado não deve tratar-se de São 

Gens de Arles, pois o seu culto só terá sido introduzido no actual território português no 

século XII, altura em que o povoado e a necrópole de S. Gens já estariam abandonados.  

 Resumindo, de acordo com a informação actualmente disponível, a presença 

humana em S. Gens remonta à ocupação de um pequeno abrigo sob rocha em época neo-

calcolítica. Após essa ocupação, que se supõe ter sido de carácter episódico a julgar pela 

pequenez do espaço em causa, terá havido um grande hiato na ocupação humana deste 

local, que termina no século I d.C. com a construção de instalações rurais que visariam a 

exploração agro-pastoril do vale e elevações adjacentes. Estas instalações são abandonadas 

no século IV, tal como evidencia a datação para o derrube do telhado do compartimento 

VII do sector 9. O sítio voltará a ser ocupado algures no século IX, altura em que se 

constrói um povoado fortificado e a necrópole rupestre. Esta ocupação terminará na 

segunda metade do século X, abandono que deve estar relacionado com a ascensão do 

castelo de Celorico da Beira. 

  

 IV.5.6 - Funcionalidade 

A escavação dos sectores 4 e 10, que se localizam no povoado medieval, são apenas 

uma pequena janela que se abriu no conhecimento deste sítio e da sua funcionalidade. Mais 

perguntas se levantam e poucas respostas se podem ainda dar. Será necessário, no futuro, 

escavar uma área maior para se obter mais dados, nomeadamente em relação à arquitectura 

das estruturas habitacionais e, eventualmente, das instalações oficinais. Face aos dados 

disponíveis também não se consegue ter uma estimativa do número de habitantes aqui 

instalados e como se organizariam em termos espaciais e mesmo sociais. Pese embora estas 

limitações podem-se avançar com algumas conclusões e uma ou outra ideia sobre o sítio. 

 A primeira conclusão, talvez a mais sólida cientificamente, refere-se à muralha. A 

escavação do sector 10 permitiu recuperar a arquitectura da mesma. O povoado estava 

delimitado por uma muralha construída em pedra não aparelhada e empilhada sem 

qualquer material ligante, possuindo no máximo 2 m de largura à cota da base (figura 

IV.5.15). A julgar pela técnica construtiva em pedra e pela disposição do derrube que o 

colapso da estrutura originou, é igualmente possível afirmar que esta estrutura pétrea não 

terá ultrapassado um metro de altura. Em altura, a estrutura defensiva teria sido portanto 
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completada com uma paliçada de madeira que assentaria numa plataforma pétrea anexa 

pelo lado interior à muralha referida. Também na Soida a estrutura defensiva dispunha de 

uma paliçada de madeira, mas aí assente numa base de pedra e terra, com uma maior 

largura. 

A paliçada teria sido construída com troncos de carvalho negral (Quercus pyrenaica) 

que representa 84,2% e de azinheira (Quercus rotundifolia), que perfaz 13,2% dos 

macrorrestos estudados.  

O recinto fortificado apresenta uma planta de configuração tendencialmente 

ovalada, apenas transformada pela entrada recuada, formando uma espécie de átrio aberto, 

virado a Nordeste (figura IV.5.6), que era protegido por um conjunto de tor graníticos, de 

elevada altura, que ainda conservam alguns entalhes gravados onde assentariam plataformas 

que permitiam a vigilância do seu acesso.  

 Dentro do povoado existiriam estruturas habitacionais e provavelmente oficinais, a 

avaliar pela presença de escórias e pingos de fundição. No entanto, na área até agora 

escavada apenas se identificou uma lareira estruturada em pedra, com duas fases de 

utilização ([7] e [23]), que se encontra associada a um buraco de poste quadrangular ([14]). 

Esta estrutura de combustão, identificada no sector 10, assentava directamente sobre uma 

fina camada de terra que foi depositada sobre o afloramento rochoso. O piso de circulação 

associado à utilização destas lareiras seria o próprio granito exposto ou cinzas misturadas 

com terra resultantes da limpeza da estrutura de combustão (figura IV.5.16).  

 Estão ausentes quaisquer outras estruturas negativas, e os muros de pedra aqui 

identificados ([17] e [18]) parecem estar associados aos contrafortes da estrutura defensiva. 

Também não foram reconhecidos restos de adobe ou taipa que testemunhem as plantas e 

dimensões das estruturas habitacionais. Compensatoriamente, os macrorrestos vegetais são 

abundantes no registo arqueológico. Estes são originários da paliçada ardida, que tombou 

sobres as estruturas habitacionais mais próximas da muralha, e das cabanas aí existentes. 

Estas seriam certamente construídas com recurso às mesmas madeiras usadas na paliçada. 

Ocorre ainda nos níveis escavados no sector 10, em percentagens inferiores a 1%, restos de 

madeiras de castanheiro (Quercus sativa), de freixo (Fraxinus) e provavelmente de carvalho-

cerquinho (Quercus cf. faginea) (Queiroz, 2009e), espécies que poderiam igualmente ter sido 

usadas como material de construção ou como combustível.  

 Os dados sobre a arquitectura das cabanas resumem-se, assim, à identificação dos 

materiais usados na construção da super-estrutura. Mais difícil é identificar a matéria-prima 

usada nas suas coberturas, pois, tal como referido, os macrorrestos identificados 
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pertencem, maioritariamente, a espécies arbóreas. 

 

 

 
 

Figura IV.5.1 - Localização geográfica do sítio sobre CMP 1:25000 nº 192. 

 

 
 

Figura IV.5.2 - Localização de S. Gens relativamente ao vale do Mondego e à vila de Celorico da Beira. 
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Figura IV.5.3 - Ortofotomapa de 2006 com indicação do sector romano e do medieval. 
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Figura IV.5.4 - Levantamento topográfico da estação arqueológica, com indicação do sector romano, da necrópole e do povoado medieval: vermelho - sepulturas; azul - pias; 

amarelo - lagar escavado na rocha; cinza escuro - troços muralha medieval. 
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Figura IV.5.5 - Levantamento topográfico da necrópole: núcleo 2 e conjuntos de sepulturas dispersas a 

Noroeste e a Sul do núcleo 2. Assinaladas a vermelho estão as sepulturas; a azul uma pia escavada na rocha e 

a amarelo um lagar rupestre. 
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Figura IV.5.6 - Levantamento topográfico do núcleo 1 da necrópole e do povoado medieval com indicação 

dos sectores 4 (sondagem 1 e 2) e 9. Estão indicadas a vermelho as sepulturas; a azul uma pia escavada na 

rocha e a cinza os troços ou taludes da muralha visíveis. 
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Figura IV.5.7 - Esquema das unidades de recolha no sector 10. 

 

 
 

Figura IV.5.8 - Vista de um conjunto de sepulturas do núcleo 2 da necrópole (fotografia de Danilo Pavone, 

créditos cedidos pela C. M. Celorico da Beira). 
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Figura IV.5.9 - Vista geral do compartimento VII do sector 9. 

 

 
 

Figura IV.5.10 - Fotografia do derrube do sector 10. 

 

 
 

Figura IV.5.11 - Fotografia das lareiras e muralha. 
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Figura IV.5.12 - Sector 4: perfil Oeste da sondagem 1 (quadrados de 2x1 m de lado). 

 

 
 

Figura IV.5.13 - Sector 4: perfil Este da sondagem 2 (quadrados de 2x1 m de lado). 
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Figura IV.5.14 - Planta do sector 9. 



244 
 

 
 

Figura IV.5.15 - Planta do derrube sector 10. 
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Figura IV.5.16 - Planta de pormenor das estruturas identificadas no sector 10. 
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Figura IV.5.17 - Perfil do sector 10. 
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Figura IV.5.18 - Peças 39, 30 e 28. 
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Figura IV.5.19 - Peças 9, 10, e 32. 
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Figura IV.5.20 - Peças 29 e 35. 
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Figura IV.5.21 - Peça 13. 
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Figura IV.5.22 - Peças 14, 31 e fragmentos 9/11/28. 
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Figura IV.5.23 - Peças 33, 15, 4, 5, 19, 1 e 2. 
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Figura IV.5.24 - Peça 15 
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Figura IV.5.25 - Bases 333/377 e 223. 
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Figura IV.5.26 - Bases 157/242, 123, 145, 194, 19, 57/60/463 e 248/252/253. 
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Figura IV.5.27 - Peças 16, 2, 8, 11, 17, 18, 34, 46, 40, 23, 45 e 7.  
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Figura IV.5.28 - Peça 3. 
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Figura IV.5.29 - Fragmentos decorados com os números 159, 419, 208, 381 183, 219, 237, 440, 423, 90, 408, 

411, 405, 436, 411, 499. 
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Figura IV.5.30 - Tampas/peças de jogo 239 e 216; cossoiros 218 e 384; conta de colar; bigornas 51 e 53.  
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Quadro IV.1  

Atributos tipológicos e métricos das sepulturas 

 

N Núcleo S CS O Tg TgA TgB c1 p R1 R2 CL CC L Lm C Pf c1' c1'' 

1 1 0 1 NO A 4   1   2 2 48 48 160 28   

2 1 1 2 S A 2   0   1 2 50 50 172 35   

3 1 0 1 SE B  4 10 0   2 2 44 44 173 40 23 36 

4 1 0 2 SE B  1 0 0 0 1 3 1 44 44 177 29 22 30 

5 1 0 2 NE B  1 1 0 0 1 5 2 50 47 188 27 20 39 

6 1 0 1 NE B  3 7 0 0 1 5 2 53 48 180 31 21 37 

7 1 0 2 S B  4 2 1 1 1 5 2 39 39 153? 27 19 29 

8   3 SE B  1 5 0   ? 1 50 46 183 5 18 33 

9 2  1 NE A 4   0   1 1 28 28 106 17   

10 2  2 SE A 3   1 0 1 3 1 54? 54? 177 31   

11 2  1 E A 2   0 0 1 3 1 51 51 196 34   

12 2  2 SE A 4   0   5 1 43 43 119 40   

13   3 NE A 2   0   ? ? 43 43 121? 4   

14 2  1 NE B  0 8 1 0 1 1 6 44 44 172 30 13 32 

15 2  2 E A 2   0   5 1 26 26 82? 15   

16 2  3 NE B  0 9 0   ? 1 47 46 174 15 20 34 

17 2  1 NE A 2   0   3 6 52 52 188 35   

18 2  2 NE A 3   0 0 1 1 1 50 50 179 32   

19 2  2 NE A 0   1 0 1 2 1 51 51 182 36   

20 2 1 1 SE B  1 7 1 0 1 1 1 50 50 194 28 6 25 

21 2 1 1 SE B  3 7 1   1 1 50 46 191 27 15 35 

22 2  2 NO B  1 7 1   1 1 55 53 186 30 14 39 

23 2  1 NO B  3 8 1   5 3 52 50 191 27 16 38 

24 2  2 NE A 2   1   1 0 44 44 174 26   

25 2  1 SE A 2   1 0 1 5 1 49 49 178 33   

26 2  1 N A 3   0 0 1 3 1 52 52 174 33   

27   1 NE B  4 1 1 0 1 5 1 47 45 172 36 26 29 

28   2 NE B  0  1 0 0 2 1 47 46 184 33 21 29 

29   2 E B  3 8 1 1 1 3 0 49 47 192 27 17 38 

30  0 3 N B  5 2 0   ? ? 36 33 101 4 16 25 

31   1 S B  0 8 1 1 1 3 2 48 48 171 28 11 30 

32   2 E B  0 8 1   ? 2 ? ? 185 32 10 ? 

33   2 N A 2   0 0 1 1 2 48 48 179? 35   

34   1 SE B  1 8 1 0 1 3 1 45 45 179 26 16 30 

35   3 N A 2   1   3 2 53 53 190 15   

36   1 NE A 2   0 0 1 5 2 44 44 158 29   

37   1 SE B  2 8 1 1 1 0 1 50 50 194 29 18 33 
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Quadro IV.1 - Descrição das sepulturas da necrópole (continuação) 

38   2 NO A ?   0   5 1 ? ? ? 22   

39   1 E A 2   1 0 1 5 5 48 48 185 25   

40   1 NE A 2   0 0 1 5 2 48 48 174 34   

41   2 NO A 2   0   ? 3 34 34 66 15   

42   2 N A 3   0 0 1 5 2 46 46 172? 35   

43   2 S B  3 8 1 0 1 1 3 50 50 181? 35 27 39 

44   1 SE A 2   1   1 1 44 44 181 39   

45   2 S B  6 4 1 0 1 3 3 44 44 179 33   

46   2 SE A 2   1 0 1 2 1 48 48 193 31   

47   1 NE A 2   1 0 1 5 4 49 49 197 38   

N Núcleo S CS  O Tg TgA TgB c1 p R1  R2  L CL CC Lm C Pf c1' c1'' 

48   1 NO A 2   0 0 1 5 3 46 46 179 33   

49   1 NE A 2   1   6 5 48 48 179 29   

50   1 NE B  3 8 1 0 1 4 1 47 47 173 27 15 34 

51   1 E B  1 1 1   0 1 50 48 194 32 13 32 

52   2 SE ? ? ?  0 0 1 ? ? ? ? ? 30   

53   3 E B  0 1 0   ? ? 50 50 160 7 30 33 

54   1 NE A 3   0 0 1 5 1 50 50 165 25   

55   2 SE B  4 4 1 0 1 3 1 48 48 178 16 25 16 

56   1 SE B  3 3 1 0  3 2 45 45 175 36 30 36 

 

 

Quadro IV.5.2 

Inventário geral dos fragmentos da cerâmica  

 

Sector Bordos  Bases  Bojos Asas Outros TOTAL 

4 3 2 163 - 2(a) 170 

10 127 99 2029 8 5(b) 2268 

TOTAL 130 101 2192 8 7 2438 

(a) Refere-se a dois fragmentos de cossoiro 

(b) Refere-se a 1 telha, 2 cossoiros e 2 tampas/peças de jogo. 
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Quadro IV.5.3 

Inventário dos fragmentos de bases 

 

Sector Bases planas  Bases planas 

decoradas 

Base em disco 

lisas 

Bases em disco 

decoradas 

TOTAL 

4 1 - 1 - 2 

10 53 - 37 9(a) 99 

TOTAL 54 - 38 9 101 

(a) Pertencentes a 3 peças. 

 

 

Quadro IV.5.4 

Inventário dos fragmentos de bordos 

 

Sector Lisos  Incisões externas Incisões internas Caneluras TOTAL 

4 2 1 - - 3 

10 118 1 3 5 127 

TOTAL 120 2 3 5 130 

 

 

Quadro IV.5.5 

Inventário dos fragmentos de bojos decorados 

 

 Sector Cordão 

liso 

Cordão 

digitado 

Cordão c/ 

incisões  

Incisões 

(a) 

Impressões  Caneluras TOTAL 

4 - - - 2 - - 2 

10 5 27 9 102 10 10 163 

TOTAL 5 27 9 104 10 10 165 

(a) São aqui consideradas as linhas incisas onduladas e as linhas incisas direitas, bem como traços incisos tais como 

os efectuados no fragmento 208 (Figura IV.5.29) 
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Quadro IV.5.6 

Atributos métricos das peças inventariados como o NMR (medidas 

apresentadas em mm) 

 Peça D dm dc db E e 

1 - 118 133 - 8,0 6,8 

2 - 84 93 - 4,3 3,9 

3 - - ? - 9,9 7,8? 

4 - - 194 - 6,9 5,0 

5 - 166 - - 5,1 4,9 

6 - - ? - 6,6 4,5 

7 - - ? - 10,1 5,5 

8 - - - - 6,7 5,4 

9 350 - 350 274 10,2 9,0 

10 221 - 221 - 11,9 7,5 

11 - - 123 - 7,2 5,9 

12 - - ? - 9,3 8,7 

13 - 181 210 177 10,7 4,8 

14 - 106 131 - 7,0 4,9 

15 - 138 179 134 10,4 5,1 

16 - 81 90 - 6,4 4,5 

17 - ? 158 - 9,0 5,8 

18 - - ? - 8,5 5,2 

19 - 109 120 - 4,8 3,7 

20 - - ? - 7,6 5,7 

21 - - ? - 6,5 5,5 

22 - - ? - 7,3 5,7 

23 - - ? - 7,6 5,4 

24 - - ? - 6,7 5,9 

25 - - 220 - 9,3 7,5 

26 - - ? - 8,2 7,5 

27 - - 148 - 7,1 5,9 

28 260 - 260 132 10,0 5,5 

29 219 - 219 141 11,6 6,5 

30 - - 126 195 13,0 10,5 

31  120 146 121 6,7 4,3 

32 360 - 360 - 11,6 7,5 

33 - 98 131  7,0 4,9 

34 - - ? - 7,2 5,1 
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Quadro IV.5.6 - Atributos métricos das peças inventariados como o NMR 

(medidas apresentadas em mm) (continuação) 

35 220 - 220 128 11,1 6,0 

36 - - 126 - 5,8 4,9 

37 - - 144 - 7,0 5,7 

38 - - ? - 8,2 5,9 

39 144 - 144 60 6,6 5,4 

40 - - ? - 6,9 6,1 

41 - - ? - 6,6 5,4 

42 - - ? - 4,6 4,1 

43 - - ? - 5,7 3,8 

44 - - - - 6,7 4,6 

45 - - - - 5,5 5,4 

46 - - ? - 7,5 6,1 

 

 

Quadro IV.5.7 

Atributos métricos das bases em disco não consideradas no 

NMR (medidas apresentadas em mm) 

 

Peça db E e 

19 296 11,5 7,5 

39/66 ? 10,3 7,2 

49 ? 10,0 7,1 

  57/60/463 284 9,9 7,4 

77 22,0 11,4 8,8 

103 20,0 11,1 9,2 

123 262 10,6 8,8 

145 263 13,0 10,5 

157/242 243 12,5 9,7 

194 287 12,5 9,7 

223 264 14,3 9,5 

241 236 11,2 10,1 

248/252/253 ? 8,7 7,8 

298 12,9 13,1 10,4 

 333/377 23,0 10,7 10,1 

338 ? 10,1 8,3 

Múltiplos números 239 12,1 6,8 
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Quadro IV.5.8 

Atributos métricos das bases não consideradas no NMR 

(medidas apresentadas em mm) 

 

Peça db E e 

18 152 10,2 6,7 

24 149 7,9 4,7 

40 98 9,6 8,5 

75 82 7,5 5,0 

130 118 10,8 6,8 

205 158 14,5 6.7 

218 97 11,9 6,8 

285/461 80 9,7 6,2 

375 92 6,9 4,8 

457 159 9,0 6,5 
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IV. 6 - Soida 

 

IV.6.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

O sítio arqueológico localiza-se na freguesia da Rapa, exactamente na fronteira 

entre o concelho da Guarda e o de Celorico da Beira, a cerca de 1000 m de altitude. 

 O topónimo Soida é de origem muçulmana e deriva, na opinião de António Rei 

(informação pessoal), de صعيدة > Śa`īda(h), que significa «local elevado», «terra alta» ou 

«meseta». Foi a localização geográfica deste sítio arqueológico que o topónimo árabe 

cristalizou. Com efeito, trata-se de um dos últimos esporões da vertente noroeste da Serra 

da Estrela, a partir do qual se controla visualmente o vale do Mondego, desde a Ribeira do 

Caldeirão até à curva do rio junto a Celorico. Apesar de se encontrar em frente do Castro 

do Tintinolho, localizado do outro lado do vale, não marca, como aquele, a paisagem; antes 

pelo contrário, passa despercebido para quem observa esta correnteza de montes, não se 

situando nem no ponto mais alto nem no mais destacado da região. Daqui se avista, para 

Norte, Trancoso e a Serra da Marofa; para Este, o planalto da Guarda; e, para Oeste, a via 

medieval que ligava Linhares à Guarda. 

O invulgar topónimo e o domínio de paisagem que se detém a partir deste sítio 

foram os factores que levaram a que, em 2005, o local fosse visitado durante trabalhos de 

prospecção arqueológica. Nesta primeira visita apenas se observavam escassos fragmentos 

de cerâmica incaracterística de pequena dimensão à superfície do terreno, não deixando 

adivinhar que se estava sobre um sítio arqueológico alto-medieval. Todavia, numa área 

declivosa do sítio estavam expostos níveis de terras escuras contendo fragmentos de 

cerâmicas pouco roladas e apresentando algumas delas decorações características do 

período medieval. A exposição destes níveis arqueológicos devia-se à desflorestação do 

cabeço e à consequente acção de agentes erosivos. Naquele local em particular a erosão 

estava ainda a ser acelerada pela circulação de veículos de todo-o-terreno que passam 

regularmente em passeio por aquele esporão. Como a situação implicava a destruição 

parcial do sítio e, consequentemente, a perda de informação, foi proposto ao então 

Instituto Português de Arqueologia uma intervenção de emergência. Foi assim que se 

iniciou o estudo da Soida, tendo a primeira campanha decorrido depois em 2006.  

Foram realizadas duas campanhas de trabalhos de escavação que se efectuaram em 

Setembro de 2006 e Agosto de 2007. 

Na primeira campanha optou-se por intervir inicialmente na área afectada pela 

passagem dos veículos de todo o terreno no sentido de salvaguardar a informação ainda 
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conservada (sector I). Este sector estava já muito afectado pelos agentes erosivos, tendo-se 

identificado apenas um nível conservado, onde foi possível recolher alguma cerâmica. A 

escavação deste nível foi rápida, o que permitiu investir o restante tempo da campanha na 

abertura de sondagens de diagnóstico em outros dois sectores, as quais tiveram como 

objectivo a detecção de níveis arqueológicos conservados e a caracterização da muralha. A 

escolha de localização dos sectores II e III teve em conta as condições topográficas do sítio 

e de conservação de eventuais níveis arqueológicos. Deste modo, os locais escolhidos para 

a intervenção foram espaços mais ou menos aplanados junto a dois segmentos conservados 

da muralha, tendo o sector II sido aberto na área Sudeste do sítio e o sector III no lado 

Sudoeste, que fica virado à actual cidade da Guarda, localizada do lado oposto do 

Mondego, mas a uma altitude semelhante à da Soida. Em qualquer destes sectores foi 

possível identificar níveis arqueológicos, particularmente melhor conservados na parte que 

encostava ao paramento interno da muralha.  

Em 2007 continuaram-se os trabalhos de escavação dos sectores II e III alargando-

se as áreas inicialmente abertas em 2006. Realizaram-se também mais sondagens em três 

outros locais dentro do perímetro do sítio (sectores IV, V e VI). Estes locais não se 

encontravam junto das muralhas; ao contrário da estratégia que se havia seguido na 

definição dos sectores II e III, estas sondagens foram abertas em espaços internos onde o 

terreno apresentava alguma horizontalidade, já que a maioria do espaço amuralhado tem 

grande declives, o que inviabilizaria não só o estabelecimentos de unidades habitacionais 

como também impossibilitava a conservação de depósitos arqueológicos, caso aí 

existissem, devido à acção dos agentes erosivos. No entanto, em nenhum destes novos 

sectores se identificou qualquer nível arqueológico, significando que não se tratava de um 

problema de conservação do registo, mas antes uma demonstração efectiva de que nestes 

locais não houve quaisquer estruturas ou ocupação humana, observação que se torna 

importante para o conhecimento da funcionalidade da ocupação medieval da Soida (ver 

adiante). 

 

IV.6.2 - Estratigrafia e estruturas  

Sector I 

Como acima referido, o sector I foi implantado exactamente no sítio onde os níveis 

arqueológicos estavam expostos pela passagem dos veículos de todo o terreno. 

Metodologicamente optou-se por registar a estratigrafia ainda conservada através da 

realização de dois perfis de cerca de 2 m de comprimento, praticamente paralelos entre si. 
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Fez-se igualmente uma crivagem de todas as terras soltas que se encontravam no local e 

que continham material arqueológico.  

Os dois perfis registados apresentavam exactamente a mesma estratigrafia, de 

reduzida potência sedimentar e cingida principalmente a duas camadas que se sobrepõem 

aos afloramentos graníticos: 

 

[1] - Terras de coloração castanhas (7.5 YR 5/3) com areão de granito resultantes das 

escorrências, arqueologicamente estéreis. 

[2] - Nível arqueológico de terras castanhas escuras (7.5YR 3/3) que integram algum 

material cerâmico. 

 

O nível arqueológico estava praticamente destruído e não foi possível verificar se 

encontrava em posição primária ou se era já resultante de escorrências de níveis 

arqueológicos que inicialmente se situariam numa área de cota mais elevada. 

 

Sector II 

O sector II foi implantado numa plataforma contígua ao pano de muralha Sudeste. 

A estratégia da sua intervenção tinha como objectivos identificar a técnica construtiva do 

aparelho defensivo do povoado e reconhecer eventuais unidades habitacionais. Em 2006 

foram escavados 15 m2 cuja potência estratigráfica variou entre os 0,40 m e o 1 m. Foi 

junto do paramento interno da muralha que a estratigrafia se apresentou mais complexa. 

No ano seguinte optou-se pelo alargamento da área, quer a Oeste, quer a Norte, tendo-se 

aberto 25 m2, que acrescentados à área já intervencionada totalizaram 40 m2.  

Foi identificada a seguinte sequência estratigráfica: 

 

[0] - Nível de superfície, humoso, de coloração castanha (7.5 YR 5/4); 

[1] - Camada de terras amareladas (7.5 YR 6/6) com muito areão, com escassos fragmentos 

cerâmicos, que encosta à muralha, com 1 m de espessura, localizada nos quadrados F14, 

G12, G13, G14, H10, H11, H12, H13, H14, I10, I11, I12, I13, I14, J10 e J11. Esta unidade 

foi escavada até ao substrato rochoso apenas nos quadrados G10/11 e H10/11, para se 

confirmar a sua espessura e características. Não contém materiais arqueológicos (figura 

IV.6.9). 

[2] - Camada castanho-acinzentada escura (10YR 5/2) que encosta ao paramento interno 

da muralha e se sobrepõe à [2b], [2c], [3] e ao afloramento; contém material cerâmico. 
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[2b] - Camada de terras de coloração semelhante a [2] (10YR 4/2) mas com maior 

quantidade de pequenos fragmentos de carvões. Embala o derrube [3] nos quadrados J12, 

13 e 14, encosta ao paramento interno da muralha e sobrepõe-se ao afloramento granítico 

nos quadrados M12, M13, L10, L11, L12, L13, L14, K11, K12, K13 e K14. 

[2c] - Camada de terras de coloração semelhante a [2] (10YR 4/2) mas com uma maior 

quantidade de pequenos fragmentos de carvões, embala o derrube [3] nos quadrados J10, 

J11, K10 e K11; sobrepõe-se à estrutura 4. 

[3] - Derrube localizado nos quadrados L10, L11, K10, K11, J12, J13 e J14 sob o qual se 

identificou a lareira [4] e a estrutura de madeira [5]. 

[4] - Estrutura de combustão de forma semi-circular, definida com pedras não aparelhadas 

(figura IV.6.13). 

[5] - Preenchimento da estrutura [4], que no seu interior continha vários fragmentos 

cerâmicos em conexão. As terras apresentam uma coloração cinzento-escura (10YR 4/1) 

devido à incorporação de alguns fragmentos de carvões, que foram recolhidos. 

[6] - Estrutura de madeira carbonizada com 420 cm de comprimento, 50 cm de largura e 2 

a 3 cm de espessura (figura IV.6.13). 

[7] - Camada de pedras e terra castanhas (10YR 4/2) sobre a qual assentava a estrutura [5] e 

que encosta ao paramento interno da muralha e se sobrepõe directamente ao substrato 

rochoso. Apresenta uma espessura que varia entre 22 cm e 34 cm.  

 

Após a definição da totalidade da lareira [4] optou-se pelo seu desmonte e pela 

escavação de todos os estratos até à rocha de base, metodologia que permitiu compreender 

a arquitectura dessa estrutura. Junto à mesma existia uma laje de granito disposta na 

vertical. Inicialmente interpretou-se como sendo um guarda-vento, mas o alargamento da 

área escavada, efectuada em 2007, veio demonstrar que a laje fazia parte de uma das pedras 

do paramento interno da muralha. 

Nos quadrados J12, J13, J14, K10, K11, K12, K13 e K14 foi identificada uma 

estrutura em madeira carbonizada. Esta estrutura, que denominamos de unidade [6], é uma 

peça de madeira única, com cerca de 4,2 m conservados no seu comprimento, por cerca de 

50 cm de largura. A espessura desta madeira carbonizada, nos troços onde foi possível 

identificá-la, oscilava entre os 2 e 3 cm. Está trabalhada num dos bordos longitudinais de 

forma a fazer um rebordo alteado, que se conservava apenas em parte da peça. Porém, é 

expectável que este rebordo alteado percorresse todo o bordo longitudinal Este, 

apresentando cerca de 3 cm de altura por 5 cm de espessura. No bordo lateral virado a Sul 
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a peça estava igualmente trabalhada, estando os cantos arredondados e tendo uma 

reentrância escavada a meio (figuras IV.6.13 e IV.6.14). No rebordo lateral virado a Norte a 

peça não estava suficientemente conservada para que fosse possível identificar se esta 

extremidade apresentava ou não algum trabalho mais elaborado. Devido ao estado de 

conservação da peça, que apenas se conservou por ter ardido, foi impossível levantá-la por 

inteiro. Como se encontrava totalmente fragmentada em carvões de média e pequena 

dimensão, fez-se a sua recolha integral por unidade de escavação. Uma amostra foi datada 

pelo radiocarbono. 

Após a realização do levantamento desta estrutura verificou-se que a mesma 

assentava numa camada de terras e pedras ([7]) que encostava ao paramento interno e à 

lareira [4]. O material arqueológico contido nesta unidade era já muito escasso. Foi 

efectuado a seu desmonte até ao substrato rochoso. No final da intervenção apenas ficou 

conservado in situ a estrutura defensiva.    

 

O sector III 

O sector III foi implantado na área Sudeste do povoado, junto ao pano de muralha 

virado a Este. Em 2006 escavaram-se 12 m2, tendo em 2007 sido alargada esta área de 

escavação em mais 16 m2, ascendendo a um total de 28 m2 escavados neste sector.  

 A muralha apresenta uma largura média de 3 metros, e é constituída por dois 

paramentos e um enchimento de pedra de tamanho e forma irregular misturada com terra.  

Foi identificada uma estratigrafia semelhante à identificada no sector II, que se 

descreve do seguinte modo: 

 

[0] - Nível de superfície humoso de coloração castanha (7.5 YR 5/3). Sobrepõe-se à 

unidade [1], [2] e directamente sobre os paramentos da muralha e sobre o afloramento 

granítico de base nos quadrados J9, J10, K10, L10, M9, M10, O9 e O10. 

[1] - Camada de terras castanhas (7.5YR 4/3) e pedras miúdas que constituem o 

enchimento da muralha e que se localizam nos quadrados J7, K7, L5, L6, L7, L8, M6, M7, 

M8, N8 e O8. 

[2] - Camada castanho-acinzentada (7.5YR 5/2) localizada em M7, M8, M9, M10, L7, L8, 

L9 e L10 que encosta ao paramento interno da muralha e contém algumas pedras 

resultantes do derrube da estrutura, material cerâmico e material orgânico queimado 

(carvões), sobrepondo-se, em alguns quadrados, ao afloramento granítico de base.  

[3] - Corresponde a uma estrutura de combustão semi-circular definida com pedras não 
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aparelhadas. Devido a fenómenos pós-deposicionais não se encontrava conservada em 

toda a sua dimensão. Localiza-se nos quadrados K8 e 9 e L 8 (figuras IV.6.15 e IV.6.16). 

[4] - Preenchimento da estrutura [3] com de terras castanho-escuras (7.5 YR 4/2), pedras 

miúdas e material cerâmico. 

[ 5] - Camada de areão amarelado (10YR 6/4) resultante da alteração do granito de base; 

praticamente estéril em vestígios arqueológicos.  

 

A lareira [3] foi completamente desmontada até ao nível rochoso sobre o qual 

assentava. Esta foi construída encostada ao paramento interno da muralha, que neste sector 

estava mal conservado. À semelhança da lareira [4] identificada no sector III, a opção pela 

localização das lareiras junto da muralha possibilitava uma melhor protecção e a garantia de 

que o fogo não se alastraria às estruturas perecíveis com que seriam construídas as unidades 

habitacionais. Os materiais orgânicos recolhidos nesta unidade foram também analisados e 

efectuada a datação radiocarbónica de uma amostra. 

 

Sector IV 

O sector IV foi localizado na área de cota mais baixa do povoado, nas 

proximidades do sector I, intervencionado em 2006. Escolheu-se uma área aplanada junto a 

um conjunto de afloramentos graníticos que definem um dos limites do povoado, e que 

constituem a uma das defesas naturais deste sítio. 

Optou-se por abrir uma área de 24 m2 que foram escavados até à rocha-base. A 

estratigrafia era simples, tendo-se apenas identificado dois níveis, ambos estéreis 

arqueologicamente: 

 

[0] - Nível de superfície, humoso, de coloração castanhas (7.5 YR 5/3), com cerca de 10 cm 

de espessura; 

[1] - Camada de terras amareladas (10YR 6/4) com muito areão de granito, estéril em 

termos arqueológicos e apresentando uma espessura de cerca de 20 cm; cobria o 

afloramento rochoso. 

 

Sector V 

A escolha de implantação do sector V teve em atenção os poucos espaços mais ou 

menos aplanados existentes dentro do povoado cujas superfícies não fossem formadas por 

afloramento rochoso. A área escolhida localiza-se próximo do caminho que atravessa o 
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povoado entre os sectores II e III, num espaço central do povoado e a uma cota mais 

elevada que a de todos os restantes sectores. 

A área escavada localizava-se na proximidade de dois afloramentos que terão 

travado a erosão completa dos solos neste sector. Foram abertos 16 m2 de área, para os 

quais se levantou toda a camada humosa. Tendo-se verificado que toda a área estava 

coberta pela unidade estratigráfica [1], optou-se por apenas aprofundar como diagnóstico o 

quadrante Nordeste em 4 m2, que foram escavados até ao afloramento rochoso.  

A rocha base estava a escassos 20 a 30 cm da superfície actual do terreno. A 

estratigrafia é muito simples e estéril de qualquer vestígio arqueológico: 

 

[0] - Nível de superfície humosa, de coloração castanhas (7.5 YR 5/3), com cerca de 10 cm 

de espessura; 

[1] - Camada de terras amareladas (10 YR 6/4) com muito areão de granito, estéril 

arqueologicamente e apresentando uma espessura de cerca de 20 cm e cobria o 

afloramento rochoso. 

 

Face aos resultados da sondagem do quadrante Nordeste da escavação e à completa 

ausência de materiais arqueológicos quer dentro dos níveis escavados quer nas imediações 

da área de escavação, optou-se por não investir mais trabalho neste sector.  

 

Sector VI 

Este sector foi implantado numa área próxima do que teria sido a entrada povoado, 

actualmente destruída pela abertura do estradão de terra batida que o atravessa. O espaço 

escolhido é um dos mais aplanados dentro do povoado, pois à semelhança do que acontece 

no sector II a erosão foi em parte travada pela presença de um troço de muralha.  

Optou-se por abrir uma área localizada entre afloramentos graníticos que pareciam 

estar artificialmente talhados numa das suas faces. Não obstante os 12 m2 que se 

escavaram, uma vez mais não foram identificados quaisquer níveis arqueológicos, sendo 

aqui a potência sedimentar muito escassa. Em termos de sequência estratigráfica repete-se a 

situação que havia sido documentada para os sectores IV e V, ou seja: 

 

[0] - Nível de superfície humosa, de coloração castanhas (7.5 YR 5/3), com cerca de 8 cm 

de espessura; 

[1] - Camada de terras amareladas (10YR 7/4) com muito areão de granito, estéril 
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arqueologicamente e apresentando uma espessura de cerca de 10 cm; cobria o afloramento 

rochoso. 

 

Contudo, a área contígua à muralha deve ter uma estratigrafia mais complexa e 

poderá conter níveis arqueológicos conservados, à semelhança dos sectores II e III. Por 

falta de tempo para terminar toda a escavação desta área optou-se por não alargar a 

escavação neste sector, que ficará como reserva para futuros trabalhos. 

 

IV.6.3 - Componente artefactual 

IV.6.3.1 - Cerâmica 

O espólio cerâmico recolhido encontrava-se muito fragmentado em todos os 

sectores intervencionados, tendo sido particularmente difícil estabelecer o NMR.  

Como é de norma, o NMR foi estabelecido a partir da análise de todos os bordos e 

a correlação destes entre si e com outros fragmentos, quer de bojos, quer de bases. Foram, 

assim, apenas considerados aqueles para os quais não havia quaisquer dúvidas na sua 

individualização. O NMR foi calculado de modo independente para cada um dos sectores, 

tendo-se obtido três recipientes no Sector I, 15 no sector II e 11 no sector III, o que dá um 

total de 29 recipientes cerâmicos.  

No quadro IV.6.1 estão representados todos os fragmentos recuperados nos três 

sectores, organizados por tipo de fragmento. Nos quadros IV.6.2 e IV.6.3 optou-se por 

categorizar todos os bordos e bases recolhidas. Os números apresentados representam 

apenas a quantidade de fragmentos e não podem ser vistos como representativos da 

quantidade de recipientes existente, pois muitos pertencerão à mesma peça, ainda que a 

maioria não permita estabelecer a correlação face à sua reduzida documentação ou ao grau 

de erosão das superfícies. 

O conjunto da olaria é dominado por formas fechadas, sendo a mais comum o 

pote/panela de colo estrangulado, que representam 13 peças das 29 individualizadas 

(44,8%). Em nenhum destas peças foi possível determinar a respectiva forma completa, 

ainda que em alguns casos se perceba qual seria a forma geral. A maioria dos potes/panelas 

apresenta bordos de morfologia redonda (peças 8, 15, 16, 17, 22 e 26), mas também se 

identificaram de morfologia direita (peça 7) e espessados externamente (peças 4, 23 e 28). 

Normalmente apresentam orientações exvertidas e direitas. Dentro desta categoria insere-

se um sub-tipo que apresenta um bordo redondo com uma linha incisa interna paralela ao 

bocal. Esta ranhura deveria servir para encaixe das tampas.  
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Ainda que no conjunto artefactual recolhido não estejam representadas tampas em 

cerâmica poderemos considerar que as mesmas pudessem ser de cortiça, madeira ou outro 

material perecível. Os bordos com linha incisa interna representam 20,5% no universo dos 

fragmentos de bordos (peças 2, 12, 13, 20, 21 e 25; ver figuras IV.6.18 e IV.6.19). A maioria 

dos potes/panelas identificados não apresentam decoração; a única excepção é a peça 18 

(figura IV.6.21), cuja superfície externa foi decorada com linhas incisas onduladas e cordão 

digitado.   

É igualmente significativa a presença de bases em disco, que representam cerca de 

25% do conjunto de fragmentos de bases recolhidas. Estas bases pertencem sempre a 

alguidares. Apenas um (peça 3) está representado no NMR, o que claramente não ilustra a 

quantidade original de alguidares presentes no registo arqueológico, já que se conseguiram 

individualizar 25 bases diferentes. Esta situação ocorre porque não foi possível 

correlacionar estas bases com bordos (e são estes que determinaram o NMR), pelo que é 

possível que alguns bordos individualizados possam pertencer a alguns destes alguidares, 

ainda que a análise macroscópica das pastas não tenha permitido estabelecer esta relação. A 

dificuldade na correlação de bases de disco com bordos reside principalmente no facto de 

estas peças serem montadas com técnica mista: muitas vezes, as bases são feitas 

manualmente ou em torno lento e o corpo da peça é construído a torno rápido, o que 

imprime aos fragmentos diferentes texturas e acabamentos de superfícies. Por outro lado, 

as cozeduras são muito irregulares, o que motiva uma grande diferenciação de colorações 

numa mesma peça.  

Alguns dos alguidares identificados apresentam decoração, quer na base, quer no 

corpo da peça (figura IV.6.21, 319), sendo geralmente constituída por linhas incisas 

onduladas e cordões digitados e digitações simples na parte externa da base. Destaca-se a 

base 214 (figura IV.6.22), em que a decoração por digitação abrange igualmente o interior 

da peça. Foram ainda recolhidos alguns fragmentos de bojo decorados com cordões (a 

título de exemplo ver figura IV.6.20, bojos 135/ 144) que deverão pertencer ao corpo 

destes alguidares, mas que, pelas razões acima apontadas, não se conseguem relacionar com 

as bases ou com bordos identificados. Outra característica é as bases terem a parte exterior 

do fundo rugosa, à semelhança do que ocorre com o lado interior das telhas tradicionais, 

dando a ideia que estes alguidares depois de serem montados ficariam a secar sobre um 

chão arenoso. 

 Estão igualmente presentes neste registo arqueológico os jarros. Uma vez mais, a 

dimensão dos fragmentos não permitiu a reconstituição total das formas, mas os 
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fragmentos das peças 1 e 6 (figura IV.6.20) deixam perceber que se trata de peças para 

conter líquidos. Os colos e bocais tem dimensões mais reduzidas que as demais peças, e a 

peça 6 possui uma boca trilobada Em nenhum dos casos conseguimos identificar o 

arranque de uma asa, mas certamente que possuiriam uma. Talvez concordando com a 

escassez de peças deste género, no registo arqueológico apenas se identificaram três asas, 

todas de fita (figura IV.6.23, 310).  

Pelas razões já acima apontadas, a técnica de fabrico foi apenas determinada para o 

NMR. O uso do torno, em particular do torno rápido, foi a técnica mais utilizada para 

montar a maioria das peças, tendo sido preferencialmente empregue para se fabricarem os 

potes/panelas; com efeito, das 14 peças individualizadas nesta forma nove foram montadas 

a torno rápido. O torno lento foi usado nas peças 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 e 26, e o recurso à 

técnica mista de fabrico (torno e manual) foi usada nas peças 3, 17, 18 e 23 e na 

generalidade das bases em disco. Os alguidares, tal como acima referido, foram todos 

elaborados com o recurso à técnica mista, montando a torno (rápido ou lento) o corpo da 

peça e moldando à mão a base, sendo também manual a junção desta com o corpo. Face à 

erosão provocada pelas areias e areões de granito (presentes em todos os níveis 

arqueológicos escavados) sobre as superfícies das cerâmicas nem sempre foi possível 

determinar a técnica de fabrico, o que ocorreu nas peças 7, 8, 10, 27 e 28.  

 O tipo de cozedura maioritariamente utilizado nas peças estudadas é a oxidante 

representando 76% do universo considerado. As peças na sua generalidade apresentam 

pastas em vários tons de laranja, avermelhados, castanho-avermelhados e, também, 

superfícies mais de tons mais rosados, como é o caso das peças 15 e 18. Existem, contudo, 

peças cozidas em ambientes redutores, como as sob o número 2, 11, 14, 22, 24, 26 e 27. 

As pastas são na sua generalidade de consistência compacta e textura granular, 

apresentando concentrações médias a elevadas de ENP. Estes, pelo que é possível verificar 

macroscopicamente, são constituídos por quartzo, muitas micas claras e alguns feldspatos. 

Alguns fragmentos apresentam ainda negativos de materiais perecíveis que evidenciam a 

utilização de palhas e pequenos paus e outros na preparação das argilas para fabrico das 

cerâmicas, o que ocorre nas peças 4, 5, 8 e 23. A dimensão dos ENP é muito variável, 

podendo registar-se na mesma peça desde elementos menores a 1 mm a outros com 5 mm.   

A percentagem das peças decoradas é baixa; unicamente nove das 29 peças 

individualizadas no NMR apresentam decoração, o que significa 31% desse total. Ao 

contabilizarmos todos os fragmentos exumados verifica-se que entre as bases, os 

fragmentos decorados representam 7%, enquanto que entre os bordos essa percentagem 
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sobe para 11%, mas entre os bojos representa apenas 4%. As decorações são monótonas e 

comuns aos restantes sítios estudados. Dominam os cordões digitados ou incisos, que 

podem ser conjugados no mesmo recipiente com as linhas incisas onduladas, como ocorre 

na peça 18 (figura IV.6.21), ou com linhas direitas (figura IV.6.20, 135/144). Estão ainda 

presentes as incisões sem conjugação com cordões, como acontece, por exemplo, na peça 1 

(figura IV.6.20), e os puncionamentos presentes na peça 16 e no fragmento 11 (figura 

IV.6.23).  

  

IV.6.3.1.1- Catálogo das peças 

  O catálogo das peças, que se apresenta de seguida, consiste no NMR, tal como 

referido no capítulo II, estando as respectivas estampas no final deste sub-capítulo e os 

atributos métricos indicados no quadro IV.6.5. Note-se ainda que não são apresentados 

desenhos de todas as peças descritas, uma vez que algumas correspondem a fragmentos de 

bordo de dimensão reduzida, a maioria dos quais não possibilitou a determinação da forma 

original da peça. Assim, seleccionou-se os recipientes que melhor representavam as formas 

presentes na colecção. 

 

Peça 1 - Jarro (figura IV.6.20) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 32) identificados no sector I, na 

limpeza do corte A  

O colo é recto e corpo e tem um bordo redondo de orientação direita 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura homogénea e apresenta uma concentração elevada 

de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor amarelo-avermelhado (5YR 4/6) 

Tem decoração incisa, definindo duas linhas de onduladas dispostas paralelas ao bordo. 

 

Peça 2 - Pote/panela de colo estrangulado  

Fragmento de bordo (números de inventário geral 37) identificado no sector I, na limpeza 

do corte A  

O bordo é redondo e está orientado para o exterior, apresentando uma linha incisa na face 

interna do bordo paralela ao mesmo. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 
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Tem uma pasta de consistência média, de textura xistosa e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho avermelhado escuro (5 YR 2.5/2). 

 

Peça 3 - Alguidar 

Fragmentos de bordo e base (números de inventário geral 27, 28 e 29) identificado no no 

sector I, na limpeza do corte B. 

Tem base em disco, paredes rectas e um bordo espessado exteriormente e orientação 

direita. 

Foi fabricada a técnica mista torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência compacta, de textura xistosa e apresenta uma 

concentração média de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo 

observáveis macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor laranja (5YR 5/6). 

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 4 - Forma indeterminada (figura IV.6.24) 

Fragmentos de bordo e bojo (números de inventário geral 140, 416, 428 e 430) 

identificado no sector II nos níveis [2] e [5].  

O bordo é espessado externamente de orientação direita apresentando uma linha incisa na 

face interna do bordo paralela ao mesmo. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos e negativos de desengordurantes de origem vegetal. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor avermelhada (2.5 YR 6/6).  

Tem decoração com cordão plástico digitados disposto na face exterior do bojo da peça. 

 

Peça 5 - Pote/panela colo estrangulado 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 141, 165 e 188) identificado no sector 

II nos níveis [2], [2b] e [2c]. 

Tem um colo curto e um bordo é direito e está orientado para o exterior, apresentando 

uma linha incisa na face interna do bordo paralela ao mesmo. 
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Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta de consistência média, de textura granular e apresenta uma concentração 

elevada de ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzos e feldespatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor vermelho escura (5YR 5/2). 

 

Peça 6 - Jarro (figura IV.6.20) 

Fragmentos de bordo (números de inventário geral 161, 168, 214 e 422) identificado no 

sector II, nas unidades [2], [2b] e [5].  

O bordo é redondo de orientação direita e apresenta um bocal trilobado apresentando 

uma linha incisa na face interna do bordo paralela ao mesmo. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que variam entre os ≤ 1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanha avermelhada clara (5 YR 6/3). 

 

Peça 7 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e base (números de inventário geral 162, 205 e 277) identificado no 

sector II, na unidade [2b]. 

O bordo é redondo e está orientado para o exterior, apresentando uma linha incisa na face 

interna do bordo paralela ao mesmo. 

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de pequena dimensão (≤ 1 mm), sendo observáveis macroscopicamente micas e 

quartzos. 

A pasta desta peça foi analisada quimicamente. 

 

Peça 8 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e bojo (números do inventário geral 176, 221 e 224) identificados no 

sector II na unidade [2b].  

O bordo é redondo de orientação direita. 
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 Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos e negativos de desengordurantes de origem vegetal. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanha avermelhada (5YR 5/3). 

Tem decoração com cordão plástico disposto na face exterior da peça, já muito erodido. 

 

Peça 9 - Pote/panela  

Fragmentos de bordo e bojo (números do inventário geral 180, 193 e 194) identificados no 

sector II nas unidades [2b] e [2c]. 

Tem um colo curto e um bordo é direito de orientação direita. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor avermelhada (2.5YR 5/6). 

Tem decoração com cordão plástico digitado disposto na face exterior da peça, já muito 

erodido. 

 

Peça 10 - Forma indeterminada (figura IV.6.19) 

Fragmentos de bordo (números do inventário geral 200, 203 e 400) identificados no sector 

II nas unidades [2b] e [5].  

O bordo é espessado externamente e está orientado para o exterior,. 

 Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada clara (5YR 6/3). 

 

 

Peça 11 - Jarro (?) (figura IV.6.23) 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 280) identificados no sector II na 
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unidade [2c]. 

Face à reduzida dimensão da extremidade do bordo foi impossível determinar a 

morfologia e orientação do mesmo  

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzento-escuras (5YR 4/1). 

Tem decoração puncionada na face exterior da peça no arranque da asa. 

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 12 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.6.19) 

Fragmentos de bordo (número do inventário geral 209, 415 e 423) identificados no sector 

II nas unidades [2b] e [5]. 

Tem um colo curto e um bordo redondo e e está orientado para o exterior, apresentando 

uma linha incisa na face interna do bordo paralela ao mesmo.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada clara (5YR 6/4). 

A pasta foi analisada quimicamente. 

  

Peça 13 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmentos de bordo (número do inventário geral 225 e 431) identificados no sector II nas 

unidades [2b] e [5]. 

Tem um bordo redondo e orientado para o exterior apresentando uma linha incisa na face 

interna do bordo paralela ao mesmo.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor alaranjada (5YR 7/6). 
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Peça 14 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.6.19) 

Fragmentos de bordo (número do inventário geral 253 e 299) identificados no sector II nas 

unidades [2] e [2b]. 

Tem um colo curto e um bordo redondo e orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Possui uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzento-avermelhado escuro (5YR 4/2). 

 

Peça 15 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 410) identificados no sector II na 

unidade [5]. 

Possui um bordo redondo e direito.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor rosada (5YR 6/2). 

Tem uma decoração com cordão plástico digitado disposto na face exterior da peça.  

 

Peça 16 - Jarro (figura IV.6.23) 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 250) identificado no sector II na unidade 

[5]. 

Tem um colo tronco-cónico e um bordo redondo e direito.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor vermelho-acastanhada clara (2.5YR 7/3). 

Tem uma decoração puncionada, definindo no colo uma linha paralela ao bordo.  

 

Peça 17 - Forma indeterminada 

Fragmentos de bordo e de base (número do inventário geral 142 e 424) identificados no 
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sector II nas unidades [2b] e [5]. 

Possui uma base plana e um bordo redondo e direito.  

Foi fabricada a técnica mista e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzos e feldspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor vermelho-acastanhada clara (2.5YR 6/3). 

 

Peça 18 - Pote/panela (figura IV. 6.21) 

Fragmentos de bordo, bojo e de base (número do inventário geral 48, 49, 50, 154, 163, 186, 

207, 231, 401, 403, 405 e 408) identificados no sector II nas unidades [2b], [2c] e [5]. 

Possui uma base plana e um bordo plano e direito.  

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente oxidante. 

Aprsenta uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada 

de ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzos e feldspatos. 

As fracturas e superfícies são de cor rosada (5YR 7/2). 

Tem uma decoração incisa e um cordão plástico digitado, que definem duas linhas 

onduladas dispostas acima e abaixo do cordão.  

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 19 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 271) identificado no sector III na 

unidade [2]. 

Possui um bordo redondo e orientado para o exterior.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada (5YR 5/4). 

 

Peça 20 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmentos de bordo (número do inventário geral 275, 298 e 302) identificado no sector 

III na unidade [2]. 
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Possui um colo curto e um bordo redondo e orientado para o exterior apresentando uma 

linha incisa na face interna do bordo paralela ao mesmo.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada escuro (2.5YR 5/2). 

 

Peça 21 - Pote/panela de colo estrangulado 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 292) identificado no sector III na 

unidade [2b]. 

Possui um colo curto e um bordo redondo e está orientado para o exterior, apresentando 

uma linha incisa na face interna do bordo paralela ao mesmo.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor alaranjada (5YR 6/6). 

 

Peça 22 - Forma indeterminada  

Fragmento de bordo (número do inventário geral 308) identificado no sector III na 

unidade [4]. 

Possui um bordo redondo e orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada escuro (2.5YR 3/2). 

 

Peça 23 - Forma indeterminada (figura IV.6.19) 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 315) identificado no sector III na 

unidade [2b]. 

Possui um bordo espessado externamente e direito. 

Foi fabricada a técnica mista e cozida em ambiente oxidante. 
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Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzos e negativos de desengordurantes de origem vegetal. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor vermelho-acastanhada clara (5YR 6/3). 

 

Peça 24 - Pote/panela (figura IV.6.18) 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 316) identificado no sector III na 

unidade [0]. 

Possui um colo curto e um bordo redondo e orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzento escura (7.5YR 3/1). 

 

Peça 25 - Pote/panela de colo estrangulado (figura IV.6.18) 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 321) identificado no sector III na 

unidade [4]. 

Possui um colo curto e um bordo redondo e orientado para o exterior apresentando uma 

linha incisa na face interna do bordo paralela ao mesmo.  

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada clara (5YR 6/3). 

 

Peça 26 - Forma indeterminada (figura IV.6.24). 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 325) identificado no sector III na 

unidade [4]. 

Possui paredes rectas e um bordo redondo e direito. 

Foi fabricada a torno lento e cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 
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Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada clara (7.5YR 3/1). 

Tem decoração com cordão plástico inciso. 

 

Peça 27 - Forma indeterminada 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 251) identificado no sector III na 

unidade [0]. 

Possui um bordo plano e orientado para o exterior apresentando uma linha incisa na face 

interna do bordo paralela ao mesmo.  

Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente redutor. 

Tem uma pasta compacta, de textura granular e apresenta uma concentração elevada de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor cinzenta (5YR 5/1). 

 

Peça 28 - Forma indeterminada (figura IV.6.19). 

Fragmentos de bordo (número do inventário geral 246 e 310) identificado no sector III na 

unidade [4]. 

Possui um bordo espessado externamente e direito. 

 Foi fabricada a torno, sem que seja possível identificar de que tipo devido à erosão das 

superfícies e foi cozida em ambiente oxidante. 

Tem uma pasta compacta, de textura xistosa e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 5 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas, quartzos e felspatos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor vermelho-acastanhada (2.5YR 5/3).  

A pasta foi analisada quimicamente. 

 

Peça 29 - Pote /panela de colo estrangulado (figura IV.6.18) 

Fragmento de bordo (número do inventário geral 421) identificado no sector II na unidade 

[5]. 

Possui um colo curto e um bordo plano e orientado para o exterior. 

Foi fabricada a torno rápido e cozida em ambiente oxidante. 
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Tem uma pasta homogénea, de textura granular e apresenta uma concentração média de 

ENP de dimensão que varia entre os ≤1 mm e os 3 mm, sendo observáveis 

macroscopicamente micas e quartzos. 

Apresenta fracturas e superfícies de cor castanho-avermelhada clara (5YR 5/4). 

 

IV.6.3.2 - Cerâmica de construção  

A cerâmica de construção está praticamente ausente dos contextos arqueológicos 

escavados na Soida. Registam-se apenas dois fragmentos muito erodidos do que parecem 

ser tijolos. É de destacar a ausência de telhas, o que indica que as coberturas das unidades 

habitacionais seriam construídas com recurso a materiais perecíveis.   

No sector II foram recolhidos três fragmentos cerâmicos pertencentes a uma peça 

rectangular, com um furo efectuado ainda com a argila não cozida, sensivelmente a meio da 

mesma (fragmento 148 da figura IV.6.21). Apresenta sinais de polimento nos rebordos e 

no orifício, o que comprova a sua utilização. Torna-se difícil a atribuição de uma 

funcionalidade a esta peça por falta de paralelos em outros contextos arqueológicos da 

mesma época.  

 

IV.6.3.3 - Metais 

Apenas no sector II foram recolhidos dois fragmentos de ferro. Devido ao grau de 

fragmentação e alteração química pós-deposicional que apresentam torna-se impossível 

determinar a sua função original. Estes artefactos foram identificados na sequência do 

desmonte da lareira [4]. 

 

IV.6.4 - Comparações e cronologia 

 Para este sítio dispõe-se de três datações por radiocarbono. A primeira datação foi 

obtida para um macrorresto queimado de giesta (Genista florida) recolhido no nível [2] do 

sector III, tendo fornecido o resultado de 789 ± 33 BP (Wk-20462), o que corresponde a 

1180-1280 cal AD (a 2 sigma). A segunda datação refere-se a uma amostra da [6] (tábua de 

banco/bancada em Quercus pyrenaica) do sector II, cujo resultado foi 1337 ± 37 BP (Wk-

25174), correspondendo a 640-780 cal AD (a 2 sigma). Por fim, obteve-se uma datação para 

uma amostra de ramos de cornogodinho ou sorveira-brava (Sorbus aucuparia) proveniente 

do preenchimento da lareira ([5]), do sector II, provavelmente usada como combustível. O 

resultado foi 1098 ± 30 BP (Wk-27454), o que corresponde a 880-1020 cal AD (a 2 sigma). 

 A data obtida para a bancada de madeira é mais antiga que as demais, mas tal deve-
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se ao efeito de madeira antiga, já que a amostra datada se tratava de um carvalho, árvore 

que pode viver centenas de anos. Considera-se igualmente que a datação obtida na amostra 

de giesta poderá corresponder a um momento em que o povoado já estivesse abandonado, 

pois a mesma pode resultar do coberto vegetal natural que então terá coberto o sítio no 

século XII ou XIII. Devido à natureza da amostra e ao facto de provir de uma lareira (a 

que é contemporânea da utilização do banco/bancada de carvalho negral) é mais fiável a 

datação obtida para a amostra de cornogodinho e que representa efectivamente o momento 

de utilização da unidade habitacional escavada no sector II e este ocorreu com maior 

probabilidade no século IX ou X.  

À excepção das datações obtidas para os sítios que são aqui estudados, não existe 

mais nenhuma datação para o Alto Mondego. No entanto, se se comparar os materiais 

arqueológicos, particularmente os alguidares, provenientes da Soida com outros contextos 

arqueológicos, verifica-se que eles têm paralelos em outros sítios da Beira Interior, no vale 

do Douro e no sítio de Conímbriga. Comparativamente aos restantes sítios estudados no 

Alto Mondego há a referir que os alguidares de base em disco são mais abundantes na 

Soida. Entre os potes/panelas existe um sub-tipo que se caracteriza por uma linha incisa na 

face interior do bordo que não se foi identificado nos outros sítios. 

  

IV.6.5 - Funcionalidade 

Nos trabalhos arqueológicos efectuados foi possível verificar que o sítio não teve 

qualquer ocupação de carácter habitacional anterior à época medieval; as muralhas ali 

existentes são de fundação medieval e coevas da ocupação habitacional do sítio. No 

enchimento desta estrutura ou sob a mesma, não foi recolhido um único artefacto medieval 

ou de momentos anteriores a este período, clarificando deste modo que a estrutura 

delimitadora do sítio foi construída aquando da instalação dos seus habitantes.  

A escavação de dois sectores da muralha mostrou que a mesma possui uma largura 

basal de cerca de três metros; contudo, os derrubes identificados não evidenciam que a 

mesma pudesse ter uma altura de mais de um metro, isto considerando já que alguma pedra 

pudesse ter sido utilizada posteriormente para a delimitação de propriedades. Portanto, a 

muralha seria completada em altura com uma paliçada de madeira. A largura significativa da 

estrutura e o tipo de enchimento são apropriados para estabelecer uma base para uma 

estrutura de troncos de madeira verticais. As marcas da sua instalação (buracos de poste ou 

valas) não terão resistido à erosão do topo da estrutura, mas ainda se conservam alguns 

macrorrestos vegetais no registo arqueológico pertencentes à paliçada, a qual teria sido 
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construída com troncos de carvalho negral (Quercus pyrenaica), que representa 95% de todo 

o registo macro-vegetal estudado neste sítio (Queiroz, 2009d). 

Apesar da dimensão alargada da área que se encontra delimitada pela muralha 

(figura IV.6.4), a ocupação do espaço interior deste povoado centrou-se apenas em alguns 

pontos, tendo-se dada preferência a locais mais protegidos dos ventos dominantes e cuja 

orografia permitia a instalação de unidades habitacionais. Tal só ocorre em quatro áreas do 

povoado. A ocupação habitacional deste povoado seria, assim, esparsa e com muitos 

espaços livres, os quais seriam provavelmente utilizados para recolher os rebanhos. A 

possibilidade de esses espaços serem usados para a agricultura está inviabilizada pelo facto 

de serem muito íngremes, de solos esqueléticos ou mesmo com os afloramentos expostos.  

A muralha e paliçada teriam tido assim a tripla função de delimitar o espaço 

habitacional, servir de redil alargado de rebanhos, e proporcionar a defesa do grupo aqui 

instalado. 

 Nos sectores onde se registou ocupação (I, II, III) a arquitectura das estruturas 

habitacionais e materiais arqueológicos são coerentes entre si evidenciando apenas uma fase 

de ocupação, relativamente restrita no tempo. 

Outra das características desta ocupação é a ausência de estruturas positivas ou 

negativas que evidenciem a delimitação das unidades habitacionais. Estão ausentes do 

registo arqueológico muros, buracos de poste ou valas de fundação. Apenas a maior 

densidade de vestígios cerâmicos e a presença de lareiras, que foram estruturadas e 

implantadas junto do pano interno da muralha, indiciam a presença das unidades 

habitacionais. As estruturas de combustão identificadas nos sectores II e III assentaram 

directamente sobre uma camada de terra que foi depositada intencionalmente sobre o 

substrato rochoso. O piso de circulação associado à utilização destas lareiras seria o próprio 

afloramento granítico, o que garantia uma maior facilidade na manutenção do piso, mas 

também do escoamento das águas pluviais que pudessem entrar nestas unidades 

habitacionais. Em termos arquitectónicos, a evidência arqueológica apenas nos indica que a 

super-estrutura das cabanas seria, tal como a paliçada, feita de carvalho negral. Já a matéria 

vegetal usada na cobertura das mesmas não é facilmente identificada nos macrorrestos 

recuperados. Provavelmente, seria usada a giesta, de muito fácil aquisição e ainda hoje 

usada na arquitectura rural tradicional da região. As cabanas seriam de pequena dimensão 

(correspondente a uma unidade familiar restrita) e tinham uma das paredes definidas pela 

própria muralha, sobre a qual, aliás, deveriam assentar os barrotes que sustentavam a 

cobertura, que se presume ter sido apenas de uma água. Fica ainda por comprovar como se 
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sustentariam os demais postes estruturais da cabana já que, como referido, estão ausentes 

os buracos de poste. Conhecem-se, contudo, nesta área geográfica vários exemplos 

etnográficos de cabanas de pastores que não usaram postes cravados no solo. A título de 

exemplo, refiram-se as choças móveis das Beiras publicadas por Ernesto Oliveira, 

Fernando Galhano e Benjamim Pereira (1969). Face aos dados disponíveis e à comparação 

com outros povoados da região sensivelmente da mesma época, é verosímil que as cabanas 

seriam erguidas sem necessidade de se enterrarem os postes estruturais, assentando-os 

directamente no granito e/ou no paramento interno da muralha. A lareira estaria no fundo 

da cabana, mais próxima da muralha onde o pé direito seria certamente mais elevado, a fim 

de não comprometer a integridade da estrutura. Esta estratégia de implantação, quer das 

cabanas, quer da própria lareira, é comum aos sectores II e III.  

No caso do sector II identificou-se ainda uma estrutura construída num único 

tronco de madeira, esculpido de forma a definir um incipiente encosto e a desenhar um V 

na sua extremidade esquerda (figuras IV.6.13 e IV.6.14). A peça, talhada num tronco de 

carvalho negral (Quercus pyrenaica), pode ser interpretada como uma bancada de apoio da 

cabana ou mesmo um banco. Ela encontra-se associada à lareira, já que se localiza do lado 

direito da mesma. Possui uma dimensão considerável, como referido anteriormente. Não 

deveria ter apoios em madeira que a elevassem (pés), pois não há qualquer indício 

arqueológico dos mesmos: a peça assentava directamente numa banqueta de pedras miúdas 

mais ou menos regularizadas com terra que, por sua vez, foram colocadas por cima do 

afloramento de base, o que permitiu sobrelevar esta estrutura de apoio acima do solo em 

cerca de 18 cm. Uma estrutura semelhante a esta está igualmente documentada 

etnograficamente numa fotografia do interior de uma choça de Idanha-a-Nova, publicada 

nas Construções Primitivas em Portugal (Oliveira, Galhano e Pereira, 1969), a qual serve 

efectivamente de bancada de apoio à cabana, sendo possível observar vários contentores 

cerâmicos e metálicos depostos em cima da mesma (figura IV.6.25). 
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Figura IV.6.1 – Localização geográfica do sítio sobre excerto da CMP 1:25000 nº 192, Serviços Cartográficos 

do Exército. 

 

 
 

Figura IV.6.2 – Povoado da Soida visto do vale do Mondego 
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Figura IV.6.3 – Vista da Soida para Norte (ao longe vê-se a Serra da Marofa e Trancoso). 
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Figura IV.6.4 – Levantamento topográfico do sítio, com os limites da área fortificada e indicação dos diversos 

sectores intervencionados 
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Figura IV.6.5 – Aspecto do povoado visto do lado Sudoeste do povoado, com localização dos sectores II, V e 

VI. 

 

 
 

Figura IV.6.6 – Pormenor da topografia em redor do Sector II, com implantação da área intervencionada 

(Escala 1:100). 
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Figura IV.6.7 – Pormenor da topografia em redor do Sector III, com implantação da área intervencionada 

(Escala 1:200). 

 

 
 

Figura IV.6.8 – Aspecto da escavação da peça em madeira ([6]) identificada no sector II durante a campanha 

de 2007. Na fotografia é ainda possível ver o preenchimento de terra da muralha ([1]), bem como a estrutura 

de combustão ([4]).  
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Figura IV.6.9 – Planta geral da área escavada no sector II. 



297 
 

 
 

Figura IV.6.10 – Perfil Sudoeste do sector II. 
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Figura IV.6.11 − Planta geral da área escavada no sector III. 



299 
 

 
 

Figura IV.6.12 – Perfil Sul do Sector III 
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Figura IV.6.13 - Sector II – Pormenor da lareira [4] e da estrutura de madeira [6]. 
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Figura IV.6.14 - Sector II – Planta de pormenor da lareira [4] e da estrutura de madeira [6]. 
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Figura IV.6.15 – Sector III - pormenor da lareira [3]. 

 

 

 
 

Figura IV.6.16 − Sector III - planta de pormenor da lareira [3]. 
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Figura IV.6.17 – Alçado da muralha no sector II. 
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Figura IV.6.18 – Peças 29, 25, 24, 21 e base 317. 
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Figura IV.6.19 – Peças 10, 14, 23, 28 e 12. 
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Figura IV.6.20 – Peças 6, 1; bojos decorados 237 e 135/144; 148. 
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Figura IV.6.21 – Bases de alguidar 293, 190 e 319: Proposta de reconstituição da peça 18. 



308 
 

 
 

Figura IV.6.22 – Bases de alguidar 214, 220, 149, 182/196 e 307 
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Figura IV.6.23 − Peças 16 e 11; bojos decorados 138, 274, 217/411, e 215; e asa 310.  
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Figura IV.6.24 - Peças 4 e 26  

 

 
 

Figura IV.6.25 – Interior de choça de Idanha-a-Velha publicada por Ernesto V. de Oliveira, Fernando 

Galhano e Benjamim Pereira (1969, p. 56). 
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Quadro IV.6.1  

Inventário geral dos fragmentos da cerâmica  

 

Sector Bordos  Bases  Bojos Asas Outros (a) TOTAL 

I 17 16 184 - - 209 

II 63 37 711 3 3 817 

III 66 50 1048 - - 1164 

TOTAL 146 103 1943 3 3 2180 

(a) Refere-se a 3 fragmentos de uma peça com furo realizado pré-cozedura e polido dos 

contornos (Estampa IV.6.20). 

 

 

Quadro IV.6.2 

Inventário dos fragmentos de bases 

 

Sector Bases 

planas  

Bases 

planas dec.  

Base em 

disco lisas 

Bases em 

disco dec. 

TOTAL 

I 12 - 4 - 16 

II 32 1 1 3 37* 

III 34 - 14 3 50 

TOTAL 77 1 19 6 101 

 

 

Quadro IV.6.3 

Inventário dos fragmentos de bordos 

 

Sector Lisos  Linha  incisa na 

face interna 

Cordão 

liso  

Cordão 

digitado 

Cordão c/ 

incisões 

Incisões TOTAL 

I 11 - 4  2  17 

II 41 17 - 1 - 4 63 

III 38 23 - 3 1 1 66 

TOTAL 90 30 4 4 3 5 146 
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Quadro IV.6.4 

Inventário dos fragmentos de bojos decorados 

 

  Sector Cordão 

liso 

Cordão 

digitado 

Cordão c/ 

incisões  

Incisões 

(a) 

Impressões 

(b) 

Aplicação 

pastilhas (c) 

TOTAL 

I 4 - 2 2 - - 8 

II 16 15 4 15 1 - 51 

III 10 6 3 - - 1 20 

TOTAL 30 21 9 17 1 1 79 

(a) São aqui consideradas as linhas incisas onduladas e os puncionamentos. 

(b) Impressões digitadas. 

(c) Apenas um caso foi registado e o fragmento é muito pequeno para se perceber se se trata de um   

     acidente de fabrico ou de uma decoração. 
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Quadro IV.6.5 

Atributos métricos das peças inventariados como o NMR (medidas apresentadas em mm) 

 

Peça D dm d dc db E e 

1 - - 78 - - 6.53 4.94 

2 - - ? - - 7.39 5.08 

3 - - ? - - 12.07 7.09 

4 248 - 248 -  9.08 6.71 

5 - - 21 - - 6.25 5.01 

6 - - ? - - 6.52 5.37 

7 - - 196 - - 8.65 5.69 

8 -  142 -  7.66 5.93 

9 - - ? -  8.83 6.02 

10 - 96 115 - - 7.52 5.12 

11 - - ? - - 5.89 4.86 

12 - 154 208 - - 6.01 5.00 

13 - - 240 - - 6.99 6.12 

14 - 142 156 - - 6.27 5.15 

15 - - 218 - - 7.00 6.00 

16 - - 109 - - 4.60 3.44 

17 - - ? - - 10.48 6.67 

18 - - ? -  9.89 5.45 

19 - - ? - - 5.60 5.01 

20 - - ? - - 6.05 5.53 

21 - 92 118 - - 5.68 4.07 

22 - - 139 - - 7.11 5.78 

23 - - 204 - - 6.91 6.23 

24 - 99 122 - - 5.94 5.53 

25 - -94 106 - - 5.65 4.51 

26 288 - 288 - - 7.98 6.78 

27 - - 174 - - 6.28 4.98 

28 - - 243 -  8.14 6.52 

29 - 104 121   5,9 4,6 
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Quadro IV.6.6 

Atributos métricos das bases não consideradas no NMR (medidas 

apresentadas em mm) 

 

Peça db E e 

149/153/157/159 216 9,9 6,6 

30/31/40/42 ? 10,1 6,3 

220/144/135 214 8,2 6,4 

182/196 257 9,1 5,9 

139 ? 9,9 7,8 

190 220 8,9 6,1 

190 220 8,9 6,1 

220 232 8,5 6,5 

234 ? 8,9 6,4 

258 320 10,2 8,8 

291 ? 14,2 9,1 

293 212 10,9 6,9 

298 ? 8,9 7,1 

307 333 9,9 7,0 

314 245 10,1 8,9 

317 ? 9,5 8,3 

318 ? 8,9 7,0 

319 239 9,9 6,1 
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IV.7 - Castro do Tintinolho 

  

 IV.7.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

 O Castro do Tintinolho é um dos sítios arqueológicos mais marcantes na paisagem 

do Alto Mondego.  

Administrativamente, encontra-se no vértice das freguesias de Alvendre, 

Cavadoude e Faia, pertencentes ao actual concelho da Guarda, ocupando um dos montes 

que constituem o rebordo ocidental do planalto da Guarda, sobranceiro à margem direita 

do Mondego (figura IV.7.1). Não obstante situar-se uma altitude de 920 m, o monte 

escolhido para localizar este sítio não é o mais elevado daquele rebordo. Todavia, possui 

excelentes condições naturais de defesa e domina visualmente um espaço que incorpora a 

Bacia de Celorico, o planalto de Trancoso até à Serra da Marofa, e ainda as vertentes 

setentrionais e orientais da Serra da Estrela. 

 Este sítio, classificado como Monumento Nacional desde 1910, é conhecido na 

bibliografia desde o século XIX. Na Expedição Scientífica à Serra da Estrella em 1881, Martins 

Sarmento escreve sobre este Castro referindo que aí havia sido efectuada por um 

engenheiro da cidade da Guarda, de nome Sr. Bravo, uma escavação onde foi recolhida, 

entre outros objectos, uma moeda de D. João I, que interpreta como sendo um indicador 

de contínua ocupação deste local até à época moderna. Descreve da seguinte forma este 

sítio:  

“Tintinolho fica a noroeste e a 7 kilometros da Guarda. Do lado do norte são evidentes os 

vestigios de tres ordens de muralhas [...], e no planalto vestigios de construções antigas. Todo o 

sitio é ermo agora; a parte mais elevada, pelo escarpado e fragoso, não é cultivada. [...] Fóra 

da terceira muralha, a noroeste estende-se uma ampla chapada, que parece artificial, 

comparada com a orographia local; em toda ella são vulgares fragmentos de ceramica, telha 

com rebordo, etc. No fundo da vertente corre o Mondego” (Sarmento, 1883, p. 11) 

  

 João de Almeida dedica-lhe igualmente uma atenção particular quando publica, em 

1943, a sua obra Roteiro dos Monumentos de Arquitectura Militar do Concelho da Guarda. Aí 

descreve um complexo sistema defensivo (em que considera, tal como Martins Sarmento, 

haver três linhas de muralhas compostas por grandes blocos graníticos assentes a seco), 

publica uma planta do sistema defensivo (que se reproduz na figura IV.7.2) e também 

alguns esquiços destas muralhas. Refere ainda que existiam no interior do povoado três 

casas circulares, cobertas com grandes lajes. A propósito da importância deste sítio, escreve 



316 
 

que o Castro do Tintinolho terá sido um dos locais conquistados por Júlio César, em 

meados do século I a.C., e que foi reocupado durante o processo de conquista da 

monarquia astur-leonesa, tendo sido tomado por Fernando, o Magno em meados do século 

XI. Para este mesmo autor por aqui teria passado D. Afonso Henriques, e teria sido seu 

filho, D. Sancho I, a mandar reconstruir as suas muralhas. Ora, estas referências têm como 

função integrar o Tintinolho nos principais acontecimentos históricos desde a conquista 

romana, carecendo porém de qualquer sustentação científica. 

 Também se encontra na bibliografia referências a achados arqueológicos avulsos 

que remetem para este sítio. Na Expedição Scientifica à Serra da Estrella em 1881 (Sarmento, 

1883) publica-se uma moeda do reinado de D. João I. Adriano Vasco Rodrigues em 1977 

menciona o achado de dois tremisses de Sisebuto (612-621) e Suintila (621-631) cunhados 

em Celo e Caesaragusta (Rodrigues, 1977; Faria, 1985 e 1988; Martín Viso, 2008d).  

 Mais recentemente, o sítio volta a ser mencionado na tese de mestrado de Vítor 

Pereira sobre a romanização do Alto Mondego como sendo um povoado proto-histórico 

romanizado e, devido ao achado, acima referido, de dois tremisses, Martín Viso (2008d) 

integra-o na lista de sítios do Nordeste da Lusitânia onde há registo destes achados. 

 O destaque usualmente atribuído ao Castro do Tintinolho na região da Guarda 

advém do facto de este sítio marcar visualmente a paisagem (figuras IV.7.4 e IV.7.5) e se 

conhecer nas suas imediações uma antiga via calcetada. Esta faria a ligação entre o rebordo 

do planalto da Guarda e as áreas do vale, que atravessa, para daí se dirigir aos montes 

setentrionais da Serra da Estrela, atravessando a portela natural existente entre as actuais 

aldeias de Aldeia Viçosa e Rapa. O troço entre o rio Mondego e a meia encosta do cabeço 

do Tintinolho encontra-se ainda bem conservado. Contudo, apesar de ser sistematicamente 

relacionada com o Castro, não é clara a cronologia da calçada. 

 No projecto do estudo da Alta Idade Média apresentado ao IPA em 2006 estava 

previsto o estudo deste sítio. No entanto, por erro administrativo do Instituto de Gestão 

do Património Arqueológico e Arquitectónico, IP, instituição que veio substituir o IPA a 

partir de Maio de 2007, foram autorizados a outros arqueólogos trabalhos de escavação, 

contrariando a prioridade científica da autora. Embora alertada para a situação anómala, a 

Direcção do IGESPAR optou por manter a decisão tomada e sugeriu que os vários 

arqueólogos com objectivos científicos no estudo do Tintinolho se entendessem entre si.  

 Foi neste contexto que, em 2007, se iniciaram as escavações arqueológicas dentro 

do povoado integradas no projecto Patrimonium: Estudo e Valorização do Património do Concelho 

da Guarda, sob a responsabilidade de Vítor Pereira e António Carvalho. 
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IV.7.2 - Estratigrafia e estruturas  

A informação que aqui se reproduz e reinterpreta provém dos relatórios 

disponibilizados pelos arqueólogos que levaram a cabo a intervenção acima referida. Foram 

levadas a cabo duas campanhas de escavação (de Agosto a Outubro de 2007 e de Julho a 

Setembro de 2008) onde se realizaram 13 sondagens, num total de 263 m2 

intervencionados. Na primeira campanha foram efectuadas as seguintes:   

  Sondagem 1 (5×5 m) - localizada numa plataforma a Oeste, no interior do 

povoado; 

  Sondagem 2 (2×10 m) - implantada na plataforma central; 

 Sondagem 3 (2×10 m) - abrange a plataforma Sul 

 Sondagem 4 (4×11 m) - situada a Nordeste, junto do que se pensava ser a entrada 

do povoado, mas que se veio a comprovar ser apenas uma destruição do pano de muralha; 

 Sondagem 5 (2×12 m) - implantada na plataforma Oeste virada ao vale do 

Mondego; 

 Sondagem 6 (2×4 m) - localizada na área Sul, junto do pano de muralha; 

 Sondagem 7 (4×7,5 m) - corresponde ao alargamento para Sul da sondagem 6. 

Na segunda campanha foram intervencionadas as restantes: 

 Sondagem 8 (4×4 m) - situada junto da sondagem 1;  

 Sondagem 9 (4×6 m) - corresponde ao alargamento para Oeste da sondagem 8; 

 Sondagem 10 (4×6 m) - corresponde ao alargamento para Oeste da sondagem 9; 

 Sondagem 11 (4×4 m) - corresponde ao alargamento para Este da sondagem 10; 

 Sondagem 12 (4×6 m) - localizada no centro do povoado, próxima da sondagem 2; 

 Sondagem 13 (3×3 m) - implantada próxima das sondagens 5 e 8.  

 Infelizmente não se obteve uma planta geral da estação arqueológica com a 

localização das sondagens realizadas que ajudasse a entender melhor a correlação espacial 

das mesmas e destas com os panos de muralha visíveis. 

 A muralha (figuras IV.7.5 e IV.7.6) foi igualmente intervencionada (sondagens 4 e 

7) tendo-se verificado que, pelo menos nesse troço, a mesma possui apenas um paramento 

encostando, pelo lado interno, directamente na rocha de base. Os relatórios não são 

esclarecedores quanto à largura que esta estrutura apresenta nem referem se a rocha de base 

foi escavada para encostar a muralha ou se esta aproveitou algum desnível natural. 

 Para além da muralha foram ainda reconhecidas duas estruturas. A “estrutura A” 

(sondagens 8, 9, 10 e 11) situa-se na plataforma virada a Oeste, que está orientada para o 
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vale, e apresenta uma planta rectangular com 8,50 m de comprimento por 4,50 m de 

largura (figura IV.7.8). Os seus muros, que possuem larguras que oscilam entre 0,98 m e os 

0,61 m, foram construídos em pedra seca, estando as pedras afeiçoadas viradas para o 

interior da estrutura, sendo a face exterior menos cuidada. Esta observação levou os 

escavadores a considerar que a estrutura estivesse coberta por terra do lado de fora (Pereira 

e Carvalho, 2009, p. 39). O seu interior estaria lajeado. Segundo os arqueólogos que 

escavaram o sítio, esta estrutura “corresponderia a uma estrutura de carácter monumental - 

alguma torre, que serviria de vigília e controle do vale do Mondego, sobre o qual teria 

domínio visual privilegiado?” (Pereira e Carvalho, 2009, p. 39). Da “estrutura B” apenas se 

identificou um muro (sondagem 13) constituído por pedra de pequena e média dimensão 

aparelhada e assente directamente sobre o saibro. Tal como a “estrutura A”, este muro 

estava associado a materiais de construção e a alguma cerâmica brunida e incisa. Não é, 

contudo, clara a natureza desta correlação estratigráfica, já que, segundo os autores, os 

materiais não estariam in situ. 

 Em algumas sondagens apareceram fossas, nomeadamente nas sondagens onde se 

detectou a “estrutura A”, mas os relatórios são omissos quanto à extensão e profundidade 

das mesmas, não avançando com nenhuma interpretação funcional para estas estruturas 

negativas. 

  

IV.7.3 - Componente artefactual 

O material arqueológico encontrado durante as escavações do Castro do Tintinolho 

é abundante e variado, mas provém, na sua maioria, de contextos secundários resultantes 

de processos pós-deposicionais. Isto é o que se depreende da leitura dos relatórios, 

escrevendo os seus autores que “excluindo os fragmentos cerâmicos recolhidos nas fossas, 

nenhum outro material foi encontrado no seu contexto original” (Pereira e Carvalho, 2008, 

p. 36). Todavia, os relatórios não fornecem informação sobre o grau de rolamento dos 

materiais ou sobre o índice de colagens entre fragmentos cerâmicos que ajudasse a 

estabelecer o grau de conservação das várias unidades estratigráficas identificadas.   

 

IV.7.3.1 - Cerâmica 

Nos relatórios é mencionado que, na totalidade das duas campanhas se recolheram 

7248 fragmentos cerâmicos, sendo 284 fragmentos de bordo, 51 bases, 16 asas e 17 

fragmentos de bojo decorados. A cerâmica é, na sua larga maioria, fabricada a torno e 

cozida em ambientes oxidantes, apresentando uma pasta com ENP abundantes.  
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Entre os fragmentos decorados foram identificados na sondagem 7 quatro 

fragmentos de cerâmica estampilhada com matriz triangular e circular com cruciforme 

central (figura IV.7.10); nas sondagens 2 e 3 recolheram-se quatro fragmentos de cerâmica 

brunida; na sondagem 12 foi reconhecido um fragmento de cerâmica pintada a vermelho; e 

foram ainda recolhidos diversos fragmentos de cerâmica incisa (sondagens 12 e 13) e dois 

fragmentos com cordão digitado (sondagem 10).  

Não obstante a maioria dos fragmentos pertencerem a cerâmica comum sem 

decoração, identificaram-se igualmente fragmentos de cerâmica de armazenagem (tipo dolia) 

nas sondagens 10, 12 e 13, e um jarro de fabrico manual decorado em toda a superfície 

exterior com puncionamentos (figura IV.7.9). O mesmo foi encontrado no muro C, 

localizado na sondagem 9. Este achado é raro, não só porque a peça estava praticamente 

inteira, mas porque a mesma não se integra facilmente no leque das produções cerâmicas 

identificadas no Tintinolho. A sua atribuição cronológica é difícil por falta de elementos 

que datem o contexto de proveniência e por carência de paralelos directos. Contudo, 

parece tratar-se de uma produção local, estando a sua forma (jarro) representada em 

contextos de cronologia visigoda e alto-medieval.  

Foi ainda exumado, na sondagem 10, um pequeno fragmento de terra sigillata clara 

D proveniente da limpeza de superfície do solo, portanto sem contexto arqueológico 

preciso. O mesmo, a avaliar pela fotografia disponibilizada no relatório de 2008, está muito 

rolado. 

Para além da olaria, foram identificados dois cossoiros, sendo um deles decorado 

com impressões circulares, e cinco malhas de jogo (ou tampas?). 

 

IV.7.3.2 - Cerâmica de construção  

Em todas as sondagens realizadas foram identificados materiais de construção, 

nomeadamente cerâmica de cobertura (imbrices e tegulae) e alguns latere. 

 

IV.7.3.3 - Metais 

Durante as escavações identificaram-se vários artefactos em metal e algumas 

escórias de ferro. No povoado é claramente visível à superfície uma concentração de 

escórias junto ao ponto mais alto do sítio (onde se encontra o marco geodésico aí 

existente), que sugerem uma área de trabalho do ferro; porém, as escavações não deram 

prioridade a esta zona do sítio.  

Entre os objectos de ferro, destaca-se um botão (sondagem 9), uma argola de 
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bronze (sondagem 12), dois objectos de ferro de função indeterminada, tendo sido 

encontrado na sondagem 8 um fusilhão de fíbula em bronze decorado com incisões. 

Também se recolheram quatro moedas em bronze: uma na sondagem 2, 

provavelmente um Ae2 de Graciano e as restantes, de impossível leitura, nas sondagens 10 

e 13. Este espólio numismático, apesar de mal conservado, aponta uma cronologia do 

século IV ou posterior.  

 

IV.7.3.4 - Materiais líticos 

Em pedra também se identificaram diversos artefactos: alguns elementos de mó, 

um pequeno núcleo de sílex (sondagem 10), um denticulado em quartzito (sondagem 13) e 

seixos, provavelmente afiadores (sondagens 10 e 12). Em relação aos elementos de 

moagem, a informação disponível nos relatórios é escassa quanto ao grau de conservação e 

ao tipo dos mesmos, informação que seria no entanto fundamental neste tipo de contexto.  

 

IV.7.3.5 - Outros 

 Foram ainda identificados 12 fragmentos de vidro nas sondagens 3 e 12. 

 

IV.7.4 - Comparações e cronologia 

No âmbito desta dissertação foram solicitadas a um dos responsáveis pela 

escavação, Vítor Pereira, amostras de carvões que pudessem ser estudadas 

antracologicamente e que servissem como amostras passíveis de datação pelo 

radiocarbono. Em 2009 foi disponibilizada uma amostra proveniente da unidade [5] da 

sondagem 3 e que corresponde a uma depressão na rocha preenchida por “camada de terras 

de coloração cinzenta escura, granulosa, com concentração de pedras de pequena dimensão”, sendo que 

“estas depressões [...] não possuem uma forma regular e não julgamos tratarem-se resultantes da acção 

humana” (Pereira e Carvalho, 2008, p. 29-30). Não se tratava, por isso, de um contexto de 

proveniência seguro, e a análise dos carvões veio a demonstrar isso mesmo, estando 

referido no relatório antracológico que “o contexto utilitário — fonte de energia (lareiras, fornos), 

ou matéria prima (construção de estruturas, artefactos, ...) — não é vislumbrável nesta abordagem e terá 

que ser equacionado num âmbito mais alargado, quer através do alagamento da investigação quer da 

contextualização tafonómica relativa dos conjuntos lenhosos analisados” (Queiroz, 2009a, p. 5). Por 

estes motivos, não se procedeu a nenhuma datação sobre esta amostra específica.  

Assim, os elementos passíveis de atribuição cronológica mais segura identificados 

durante as escavações são as moedas. Estas, apesar do seu estado de conservação, apontam 
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para uma cronologia não anterior ao século IV, podendo a mesma avançar pelos séculos V 

e VI, uma vez que estas moedas romanas tardias circularam durante o período suevo-

visigodo. A estas moedas devem acrescentar-se os tremisses referenciados como tendo sido 

encontrados neste castro, que datam da primeira metade do século VII (reinados de 

Sisebuto e Suintila).  

Os materiais cerâmicos recolhidos são essencialmente peças comuns, sem 

decoração, e por isso de difícil integração cronológica. Entre estes encontra-se um 

fragmento de terra sigillata clara D que aponta igualmente para uma ocupação do século 

IV/V, podendo eventualmente remontar ao século III. Destacam-se ainda quatro 

fragmentos de cerâmica estampilhada para os quais os escavadores sugerem uma 

cronologia da II Idade do Ferro. Contudo, considerando a cronologia dada pelo espólio 

numismático e a cerâmica estampilhada dos séculos V e VII proveniente de vários sítios do 

vale espanhol do Douro (Larrén et al., 2003), em particular nas províncias de Salamanca 

(Cerrillo, 1976) e Segóvia (Juan Tovar e Blanco García, 1997), que são paralelos formais das 

peças do Tintinolho, é mais provável que as deste sítio sejam produções de cronologia 

visigoda. Note-se, por exemplo, que as cerâmicas estampilhadas seguramente datadas da 

Idade do Ferro na cidade de Viseu são, por seu lado, estilisticamente diferentes das aqui 

objecto de estudo (Almeida et al., 2007, fig. 12). Para além disso, no Monte Aljão há 

também paralelos para a cerâmica pintada a vermelho, encontrada em escavação em nível 

datado do século IV/V. A utilização ou reutilização de materiais de construção romanos é 

também coerente com uma cronologia romana tardia e visigoda.  

Posta de lado, assim, a cronologia sidérica da cerâmica estampilhada, a presença do 

denticulado em quartzito e do núcleo em sílex (peça, aliás, sem paralelo em contexto seguro 

da Idade do Ferro de Portugal) sugerem mais fortemente uma ocupação pré-histórica 

inespecífica, a qual se encontrará já, muito provavelmente, desmantelada e erodida, uma 

vez que não se identificaram contextos atribuíveis a fase tão recuada e os artefactos são em 

número escassíssimo.  

Não é igualmente clara a cronologia de fundação do sistema defensivo. A fundação 

ou a reocupação de espaços de altura durante os séculos V a VII é conhecida em várias 

áreas peninsulares e por isso não seria estranho que a mesma pudesse apenas ter sido 

construída durante a ocupação de período visigodo 

 Resumindo, o Castro do Tintinolho poderá ter eventualmente sido ocupado na Pré-

História, mas os dados actualmente disponíveis apontam para uma ocupação mais 

significativa durante o período visigodo. Esta ocupação não recua a momentos anteriores 
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ao século IV e não terá ultrapassado o século VIII, uma vez que não são reconhecidos no 

registo arqueológico quaisquer materiais integráveis nos séculos IX e/ou X.  

 

IV.7.5 - Funcionalidade e arquitectura das estruturas 

O Castro do Tintinolho, tal como o topónimo indica, é um sítio de altura, que 

ocupa um espaço com condições naturais de defesa, a que se acresce a construção de pelo 

menos um recinto amuralhado em pedra aparelhada, que em alguns troços ainda conserva 

vários metros de altura. A muralha protegeria uma área habitacional de dimensões e 

características que por agora são desconhecidas. São excepção a “estrutura A”, que os 

escavadores interpretam como podendo ser uma torre de planta quadrangular, e a 

“estrutura B”, da qual só se identificou um muro. As severas perturbações pós-

deposicionais (trabalhos agrícolas e extracção de pedra) referidas atrás serão responsáveis 

pela inexistência de vestígios mais significativos neste sítio.  

Porém, nas suas imediações parece ter havido outros locais com ocupação visigoda 

que poderiam estar na órbita do Tintinolho. Conhece-se, no vale, a inscrição da Igreja de 

Santa Maria de Açores, datada de 666, a que acresce o aparecimento de duas moedas de 

ouro na área da actual cidade da Guarda (que dista 4 km em linha recta do Tintinolho) e de 

uma outra em Ademoura, também no actual concelho da Guarda. Em artigo recente, Iñaki 

Martín Viso revê a informação relativa aos tremisses encontrados no Nordeste da Lusitânia e 

relaciona-as com a presença de eventuais potentes, cujo poder assentaria na capacidade de 

cobrança fiscal. A propósito do Castro do Tintinolho escreve que os “datos permiten plantear 

una ocupación específicamente post-romana, que tendría como eje un sitio de altura fortificado con un 

hábitat asociado (representado por algunos vestigios de construcciones en piedra seca y muchos fragmentos de 

cerámica de construcción común y escorias), sin que se pueda certificar la presencia de elementos 

geoestratégicos vinculados al poder central suevo o visigodo” (Martín Viso, 2008, p. 188). Os locais de 

habitação desta elite não são fáceis de determinar por não existirem, para já, mais 

elementos de prestígio conservados que possam identificá-los, situação aliás que se 

multiplica em várias áreas geográficas para este período, nomeadamente na região de 

Salamanca.  

Considerando as afectações de que padece o Castro do Tintinolho, apenas a actual 

aldeia de Açores parece apresentar potencial para, no futuro, revelar, através de 

intervenções arqueológicas sistemáticas, dados mais sólidos e abundantes sobre este 

período, que se encontra, como se pôde verificar, ainda muito mal caracterizado na região 

do Alto Mondego. 
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Figura IV.7.1- Localização geográfica do sítio sobre CMP 1:25000 nº 192. 

 

  

 

Figura IV.7.2 - Planta do Castro do Tintinolho publicada por João de Almeida (1943). 
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Figura IV.7.3 - Ilustração do Castro do Tintinolho publicada na Expedição Scientifica à Serra da Estrella 

em 1881 (Sarmento, 1883, Est. II). 

 

 

 

Figura IV.7.4 - Vista geral, de Sudeste, do povoado. 
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Figura IV.7.5 - Vista geral do povoado, em que é visível o talude da muralha. 

 

 

 

Figura IV.7.6 - Pano Nordeste da muralha. 
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Figura IV.7.7 - Vista geral do interior do povoado 

 

 

 

Figura IV.7.8 - Planta da estrutura A (sondagens 8, 9, 10 e 11) desenhos dos serviços camarários da Câmara 

Municipal da Guarda (in: Pereira e Carvalho, 2009) 
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Figura IV.7.9 - Jarro de manufactura manual decorado com puncionamentos identificado na sondagem 9 

(fotografias cedidas por Vítor Pereira).  

 

 

 

Figura IV.7.10- Fragmentos de cerâmica estampilhada identificados nas escavações (in: Pereira e Carvalho, 

2008). 
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 IV.8 - Castro de Santiago 

 

 IV.8.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

 O Castro de Santiago é um dos sítios arqueológicos do Alto Mondego mais bem 

conhecidos. Embora a sua ocupação humana com maior expressão remonte ao Calcolítico, 

foram também detectados alguns vestígios de ocupação medieval. 

 O sítio localiza-se na freguesia de Figueiró da Granja, concelho de Fornos de 

Algodres. Ocupa um cabeço granítico destacado situado no interflúvio definido pelas 

ribeiras da Muxagata, a Este, e de Vila Chã e Cortiço, a Oeste, todas afluentes da margem 

direita do Mondego. O seu ponto mais alto está assinalado pela presença de um marco 

geodésico com a cota de 612 m. O mesmo destaca-se na paisagem, sendo facilmente 

detectado a vários quilómetros de distância. Domina visualmente um amplo território, 

principalmente nos quadrantes Este e Sul, onde avista a vertente Noroeste da Serra da 

Estrela e o vale do Mondego na área da Bacia de Celorico. Para Norte e Oeste a visão é 

mais limitada, pois encontra-se condicionada pelo rebordo do planalto que se estende até à 

ribeira do Carrapito e que atinge altitudes ligeiramente superiores ao Castro (Valera, 1997, 

p. 29). 

 O cabeço onde se implantou o sítio é constituído por vários tor, que ocupam 

principalmente os lados Oeste, Norte e Este, e que proporcionam uma defesa natural 

eficaz. Apenas o lado Sul é mais vulnerável e foi precisamente nesta área que se construiu a 

muralha calcolítica. Este sistema defensivo pré-histórico aproveitou a morfologia do 

cabeço. A muralha a Sul delimita um recinto (interior) com uma área de cerca de 550 m2, 

que é ocupado em cerca 45% por afloramentos rochosos. Uma segunda linha de muralha 

foi construída a Sul da primeira, delimitando uma área de 3000 m2. Este espaço foi 

denominado de recinto exterior (figura IV.8.) e é sobretudo ocupado por afloramentos 

(Valera, 2007, p. 81).  

 Os primeiros trabalhos arqueológicos aí realizados datam de 1926 e foram 

realizados por Monsenhor Pinheiro Marques. Também no início da década de 50 do século 

XX Russel Cortez realizou aqui uma pequena intervenção (Valera, 2007). Contudo, tratou-

se de trabalhos esporádicos; foram sobretudo as escavações levadas a cabo por A.C. Valera 

que deram a conhecer este local e proporcionaram a implementação de um projecto de 

valorização e divulgação (Valera, 1997 e 2007).  
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 IV.8.2 - Estratigrafia e estruturas  

 A informação que aqui se reproduz e reinterpreta provém das publicações 

efectuadas sobre o sítio por A.C. Valera (1997 e 2007) e sobre a cerâmica medieval, 

realizada por A.R. Silva (1999).  

 Entre 1988 e 1995 realizaram-se oito campanhas de escavação arqueológica que 

visaram principalmente o recinto interior (sectores A, C, E, F e H), tendo sido apenas 

aberta uma sondagem no recinto exterior (sector D). Foi escavada uma área de 500 m2. Em 

2004 foi ainda efectuada uma intervenção pontual no âmbito do projecto de conservação e 

valorização do sítio, que abarcou o sector I implantado no recinto exterior. 

 A investigação realizada reconheceu três fases de ocupação do castro: 

 

• Fase I - Corresponde à ocupação datada do primeiro quartel do 3º milénio a.C., 

momento em que se construiu o sistema defensivo e ocupou o recinto central, 

tendo-se identificado uma cabana, um espaço provavelmente dedicado à realização 

de tarefas de moagem, e uma lixeira. 

• Fase II - Trata-se de uma fase ainda de cronologia calcolítica em que ocorrem 

algumas remodelações do espaço habitado, bem como se identificaram reparações 

pontuais do sistema defensivo. 

• Fase III - Após um longo hiato tem lugar uma ocupação do espaço em época 

medieval. Esta “terá sido responsável por alguns revolvimentos e mistura de materiais da 

ocupação pré-histórica com materiais medievais nesses níveis superiores e pela construção de 

algumas estruturas pétreas e telheiros” (Valera, 2007, p. 84). 

 

 A ocupação medieval parece ter preferido o espaço definido pelo recinto interior, 

tendo sido identificados fragmentos de cerâmica a torno e telhas de meia cana, bem como 

algumas estruturas nos níveis superiores dos sectores A, C, E, F e H (Silva, 1999), que se 

passam a descrever. 

 Sector A - Os materiais provêm de contextos revolvidos em que se misturam 

materiais cerâmicos fabricados a torno, telhas e cerâmica pré-histórica. Foi ainda 

identificado um alinhamento de pedras que assenta sobre os níveis de abandono do 

povoado pré-histórico, que corresponde à unidade [3] e que poderá datar deste período. 

 Sector C - Foi implantado numa área onde havia uma maior concentração de 

materiais cerâmicos à superfície, tendo aqui sido recolhidos nas unidades [37] e [38] telhas, 

cerâmica a torno e fragmentos de utensílios em ferro. “Estes materiais apareciam associados ou 
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em torno de uma estrutura pétrea de planta circular (UE39), na qual se recolheram alguns fragmentos de 

argamassa” (Silva, 1999, p. 83). 

 Sector E - A ocupação medieval deste sector é semelhante à do sector A mas não 

foram aqui identificadas quaisquer estruturas associadas a esta cronologia. Correspondem a 

este horizonte ocupacional as unidades [100] e [102]. 

 Sector F e H - Nas camadas superiores que correspondem às unidades [20] e [60] 

no sector F e à unidade [98] no sector H, foram recolhidos escassos fragmentos de 

cerâmica a torno e telhas. 

 

 IV.8.3 - Componente artefactual 

Tal como referido, o estudo dos materiais provenientes da ocupação medieval foi 

realizado e publicado por A.R. Silva em 1999. Neste artigo é abordada essencialmente a 

cerâmica, por ser esta a mais abundante, referindo-se apenas que foram igualmente 

identificados utensílios em ferro e argamassa provavelmente relacionada com a estrutura 

reconhecida no sector C.  

 

 IV.8.3.1 - Cerâmica 

Trata-se do conjunto mais abundante de espólio medieval deste sítio. Tendo sido 

contabilizados 111 fragmentos de cerâmica, que possibilitaram a individualização de 28 

peças. Apesar de se tratar de um estudo que privilegia a cerâmica não há qualquer menção à 

metodologia adoptada para determinar a individualização das peças, nem se estas 

correspondem ao NMR. Se se tiver em conta a relação entre número de fragmentos e peças 

individualizadas, o valor apresentado é muito elevado, principalmente considerando a 

descrição dos contextos de proveniência (essencialmente camadas revolvidas) e a 

comparação com as colecções de cerâmica de outros sítios que se estudam neste volume. 

A colecção é constituída fundamentalmente por cerâmica fabricada a torno (não há 

qualquer referência ao tipo de torno usado), ainda que se registe a presença de cerâmica 

manual, sendo exemplo a peça XX, da qual não foi publicado o desenho.  

As peças mais representadas são as panelas (14 exemplares), que se definem como 

recipientes com diâmetros da boca entre 12 e 26 cm e “perfil ligeiramente aberto”(p. 83).  Seis 

destas panelas teriam asas de fita (figura IV.7.). Foram igualmente identificados quatro 

potes de “perfil arqueado e levemente fechado”(p. 84), fabricados a torno e com diâmetros da 

boca entre 8,3 cm e os13,2 cm, que se encontram representados na estampa I com os 

números 15 e 17 (figura IV.7.) e na estampa II com o número 18 (figura IV.1.). Não se 
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entende qual o critério que distingue os potes das panelas, já que em nenhuma passagem do 

artigo se refere que estas peças apresentam manchas de fogo resultantes da sua utilização 

ou se admite que a presença de asas ou os diâmetros do bordo são factores diferenciadores 

destas duas categorias de formas. 

É ainda referido que estão presentes neste conjunto quatro bilhas, não se definindo 

qual as características gerais desta forma. Foram também identificados três testos ou 

tampas, estando apenas representado graficamente a tampa 24 (figura IV.7.). O desenho 

não fará jus à peça mas, a julgar pelo mesmo, há a considerar a possibilidade de se tratar de 

uma base em disco de um alguidar e não uma tampa. 

Assinala-se igualmente a presença de uma peça cujo bordo não foi recuperado, mas 

que se considera poder integrar a categoria dos púcaros ou jarrinhas. Trata-se da peça 27 da 

estampa II (figura IV.8.). 

Entre as peças cujo desenho foi publicado encontra-se uma peça cerâmica 

subquadrangular que aproveita uma telha e tem um buraco a meio, de secção 

bitroncocónica (figura IV.7.), e o que parece ser um cossoiro (figura IV.7.). A primeira é 

mencionada no texto da segunda não se faz qualquer referência.  

As peças e fragmentos que apresentam decoração são residuais neste conjunto. 

Existem apenas duas panelas com decoração, uma pintada a vermelho (peça 11) e outra 

com o bordo decorado com incisões (peça 13), não tendo sido publicado, infelizmente, o 

desenho destas peças. Apenas estão representados um fragmento com linha ondulada 

incisa e uma asa puncionada que a autora refere como sendo uma característica “da cerâmica 

medieval de alguns pontos da zona Cantábrica Espanhola [sic], abarcando os séculos XI a XIII” (p. 

84). 

No estudo não há qualquer menção ao tipo de pastas que se usaram nem ao tipo de 

cozeduras dominantes. Estas informações seriam fundamentais para se determinar se estas 

produções teriam sido fabricadas em ambientes geológicos graníticos (considerando-se 

serem produções locais ou regionais) e para averiguar o tipo de cozeduras e, 

consequentemente, aproximarmo-nos da tecnologia de fabrico usada. 

  

IV.8.3.2 - Cerâmica de construção  

Em todas os sectores com vestígios de ocupação medieval foram identificados 

inúmeros fragmentos de cerâmica de cobertura (telha de meia cana). 
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IV.8.3.3 - Metais  

A publicação apenas refere a existência de materiais em ferro provenientes do 

sector C, não mencionando nem a quantidade nem de que tipo de objectos se tratavam, à 

excepção da menção específica e uma tacha deste metal.  

 

 IV.8.4 - Comparações e cronologia 

Em termos de cronologia, A.R. Silva menciona que “o conjunto apresenta-se como um 

espólio pobre, tanto quantitativamente como qualitativamente, sendo difícil atribuir uma cronologia. [...] À 

excepção da panela nº 5 (Est. I) que, pela secção rectangular do bordo, aponta para uma cronologia do 

século XIV, todos os restantes apontam para cronologias muita latas. É o caso da asa que apresenta 

vestígios de pintura - n.º 11 - e parece ser uma produção de tradição muçulmana, difundida a partir do 

século IX podendo chegar à Baixa Idade Média, assim como as bilhas, com uma cronologia de utilização 

muito alargada” (p. 84).  

A cerâmica pintada a vermelho encontra-se representada em níveis de ocupação 

romana tardia (por exemplo, no Monte Aljão e em Algodres, só para referir locais 

geograficamente próximos), pelo que não se pode considerar que a presença da mesma 

neste contexto remete para cerâmica de tradição muçulmana. Por outro lado, é provável 

que esta colecção, à semelhança do que ocorre com outras colecções cerâmicas do Alto 

Mondego, seja constituída essencialmente por peças de produção local ou regional, sendo 

pouco funcional a utilização das panelas encontradas em Cascais (distrito de Lisboa) para a 

datação da peça nº 5. Não obstante a falta de representação de algumas peças deste 

conjunto e a má qualidade dos desenhos publicados, algumas ilações sobre a cronologia 

podem ser retiradas, se se considerar que este conjunto resulta de uma única ocupação (o 

que, todavia, não é um dado definitivamente adquirido): 

a) o conjunto define-se essencialmente por formas fechadas de média dimensão, o 

que é consentâneo com os restantes conjuntos cerâmicos medievais estudados;    

b) a presença de uma elevada percentagem de peças com asas não é consentâneo 

com os registos arqueológicos anteriores ao século XII na região, pois as asas são 

normalmente residuais nesses sítios; 

 c) a presença de asas puncionadas e de tampas (testos) aponta igualmente para uma 

cronologia posterior ao século XI, já que ambas estão sistematicamente ausentes dos sítios 

com ocupações anteriores a esse século. 

Resumindo, pode-se provisoriamente apontar como horizonte cronológico de 

ocupação os séculos XII, ou mesmo XIII a XIV/XV. O mesmo não deverá avançar mais 
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no tempo pois estão ausentes do registo formas mais pequenas e abertas que começam a 

marcar os espólios cerâmicos no centro e norte português na passagem da baixa Idade 

Média para a época Moderna. 

 

 IV.8.5 - Interpretação 

 O artigo que versa o estudo da ocupação medieval do castro termina referindo que 

“o reduzido conjunto cerâmico não permite concluir sobre o tipo de ocupação do Castro de Santiago. Estará 

fora de questão, porém, a hipótese de uma ocupação medieval do castro de carácter permanente. A natureza 

desta ocupação pode ter haver com fenómeno de pastorícia tendo o Castro servido de local de abrigo para 

pastores, atalaia militar beneficiando das excelentes condições de visibilidade sobre a paisagem ou ainda, 

eventualmente, para refúgio de malfeitores” (p. 85). Por fim, relaciona o angiotopónimo com um 

eventual caminho de Santiago. 

 Ora, os dados disponíveis permitem perceber que a ocupação de época histórica do 

Castro de Santiago não tem características que o aproximem do fenómeno da reocupação 

castreja tal como ela está definida para os contextos pós-romanos dos séculos V a VIII, 

nem poderá ser lida como resultante dos processos de encastelamento ou de 

senhoralização do espaço rural. Efectivamente, as ilações cronológicas retiradas do espólio 

publicado apontam para uma ocupação da plena/baixa Idade Média, o que inviabiliza essas 

leituras.   

 As estruturas aí construídas durante este período também nada têm em comum 

com as ocupações da Alta Idade Média que se estão presentemente a documentar no alto 

Mondego, ou seja, são estruturas de carácter permanente, construídas em pedra e com 

coberturas telhadas. Infelizmente, nem A.C. Valera, nem A.R. Silva, publicam qualquer 

imagem (fotografia ou planta) das estruturas identificadas, o que dificulta a sua 

interpretação. Podem efectivamente corresponder ao que se conservou de um local de 

habitação de uma família de agricultores / pastores, hipótese alicerçada no facto de 

existirem no registo cossoiros e várias peças de cerâmica de uso quotidiano, como 

contentores de líquidos (como jarros e bilhas), panelas e potes. Todavia, não é improvável 

que se trate de estruturas de apoio à pastorícia (não necessariamente relacionadas com a 

transumância). Com efeito, conhecem-se etnograficamente muitos abrigos de pastores 

e/ou currais construídos em pedra e telhados que ocupam área de penedias nas imediações 

das aldeias. Tais estruturas foram construídas até ao século XX e a sua tradição pode 

perfeitamente remontar à plena Idade Média. Ainda que estas estruturas possam não ser 

ocupadas tal qual uma casa de habitação, elas fariam parte do sistema de exploração dos 
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recursos pastoris disponíveis e, por isso mesmo, devem ser vistas como estruturas de 

apoio.  

 Por último, nada no registo arqueológico relaciona esta ocupação com um eventual 

caminho de Santiago (não há qualquer insígnia própria dos peregrinos, não há qualquer 

espaço de estalagem / pernoita claramente definido, e o sítio não se aproxima de nenhuma 

rota conhecida para o actual território português), pelo que a origem do topónimo estará 

relacionada com outra realidade certamente menos impressionante.    
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Figura IV.8.1- Localização geográfica do sítio sobre CMP 1:25000 nº 191. 

 

 
 

Figura IV.8.2 - Vista geral do povoado.
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Figura IV.8.3 - Planta do Castro do Tintinolho publicada por A. Valera (Valera, 2007, p. 107) com 

indicação dos sectores intervencionados. 
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Figura IV.8.4 - Planta do recinto interior publicada por A. Valera (Valera, 2007, p.108). 
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Figura IV.8.5 - Vista do recinto central do povoado. 

 

  
 

Figura IV.8.6 - Vista do recinto exterior. 
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Figura IV.8.7 - Estampa I de cerâmica publicada por R. Silva (Silva, 1999). 
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Figura IV.8.8 - Estampa II de cerâmica publicada por R. Silva (Silva, 1999). 
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Figura IV.8.9 - Estampa III de cerâmica publicada por R. Silva (Silva, 1999). 
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 IV.9 - Algodres 

 

 IV.9.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

 Algodres, sede de freguesia do actual concelho de Fornos de Algodres, situa-se no 

rebordo de uma plataforma escavada pelo curso da Ribeira de Cortiço, afluente da margem 

direita do rio Mondego (figura IV.9.1). A sua posição, a cerca de 650 m de altitude, permite 

uma óptima visibilidade sobre o vale e sobre uma parte substancial do curso superior 

daquele rio. Domina ainda o monte onde se implanta o Castro de Santiago e toda a área de 

Figueiró da Granja, onde se conhecem vestígios romanos e medievais. 

Os trabalhos de escavação arqueológica realizados na aldeia de Algodres foram 

motivados pela necessidade de se implantar um projecto de remodelação e de 

melhoramentos urbanos que implicava afectação do subsolo. Numa primeira fase, em 

1999, foram efectuadas sondagens de diagnóstico, levadas a cabo por A. C. Valera, que 

vieram comprovar a existência da necrópole. Em resultado destes primeiros trabalhos, 

programou-se a escavação de todas as áreas a afectar pelo projecto. Os trabalhos de 

escavação foram levados a cabo em duas fases: a primeira efectuou-se entre Maio de 2000 e 

Janeiro de 2001 nos quais a arqueóloga Alexandra Soares da empresa GAIA, S.A, assumiu a 

responsabilidade pelos mesmos; e a segunda decorreu entre Outubro a Dezembro de 2006 

e Maio a Setembro de 2007, já sob a direcção de Marina Pinto da empresa ERA, 

Arqueologia, S.A.  

Em termos de estratégia de intervenção, optou-se apenas por intervencionar os 

espaços que seriam afectados pela obra, o que implicou uma escavação limitada em área ao 

traçado das infra-estruturas urbanas que se iriam implementar. Nesse sentido, muitas das 

questões inerentes à interpretação das estruturas e sequência estratigráfica identificadas 

ficaram por resolver, porque foram apenas escavadas parcialmente.  

 

 IV.9.2 - Estratigrafia e estruturas  

A intervenção esteve condicionada ao projecto de remodelação urbana que foi 

causa da sua realização, tal como referido, e incidiu principalmente em redor da actual 

igreja matriz de Algodres. 

Na primeira fase da intervenção (2000/2001), escavou-se no total 260m2 divididos 

pelas seguintes áreas: 

1 - Praça de Algodres (60 m2); 

2 - Rua da Igreja (50 m2); 
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3- Rua Direita (60 m2); 

4 - Rua da Roseira - três áreas intervencionadas com as áreas de 46, 34 e 10 m2.  

 Os trabalhos permitiram identificar vários momentos de ocupação da actual aldeia. 

A primeira remonta pelo menos ao século IV, tendo-se documentado estruturas de carácter 

doméstico na Rua Direita e na Praça de Algodres que possuíam telhados de tegullae e 

imbrices. Associados a estas duas estruturas foram recolhidos fragmentos de terra sigillata 

hispânica tardia e moedas em bronze do século IV. Apesar de ser impossível determinar a 

funcionalidade exacta destas estruturas, uma vez que foram escavadas apenas parcialmente, 

é possível que a estrutura da Rua Direita seja um espaço de armazenagem ou cozinha, já 

que foi aí identificada uma talha. 

Num segundo momento, surge a necrópole que ocuparia a Rua Direita e a Praça de 

Algodres, e que se sobrepôs aos níveis tardo-romanos. As sepulturas da Rua Direita “não 

possuíam objectos de adorno, espólio indicador de indumentária, numismas ou outro tipo de espólio. Perante 

este quadro uma atribuição cronológica, provisória, entre os séculos X/XIII afigura-se plausível” (Soares 

e Cardoso, 2004a, p.84). Nesta área, após o abandono da necrópole, o espaço é ocupado 

parcialmente por uma levada de água e, posteriormente, algures entre o século XVI/XVII é 

construído o Pelourinho.  

Na Praça de Algodres foram igualmente identificados alguns enterramentos 

individualizados e três ossários. Na esquina com a Rua Direita, reconheceu-se um 

enterramento com um ceitil de D. João II (1481-1495).  

Após o abandono da necrópole na área a Sudeste do Pelourinho, é instalada uma 

forja, na qual foram recolhidos um besante de D. Sancho II (1223-1248), um bolhão de 

João I (1385-1433), e um ceitil de D. Afonso V (1438-1481). 

A segunda fase da intervenção (2006/2007) teve como objectivos terminar os 

trabalhos de 2001 e realizar intervenções em novas áreas a afectar pela obra. Para uma 

melhor organização da escavação e do registo, e de forma a adaptar-se ao faseamento da 

obra, optou-se por dividir o espaço a intervir em 10 áreas (figura IV.9.2): 

1 - Largo do Cruzeiro, espaço confinante com a fachada E da igreja; 

2 - Rua de Baixo; 

3 - Espaço confinante com a fachada N da igreja; 

4 - Rua da Roseira, adro da igreja; 

5 - Rua do Café Artur Marques; 

6 - Praça de Algodres, vale que atravessa a praça junto ao Pelourinho; 

7 - Ligação entre a Rua Direita e o Adro da Igreja; 
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8 - Vala para implantação de cabos que afecta a Rua da Roseira e o largo confinante 

com a Rua da Igreja; 

9 - Vale para implantação de cabos na Praça de Algodres; 

10 - Vala para implantação de cabos situada na esquina entre a Praça de Algodres e 

a Rua de Baixo. 

Concordando com os resultados obtidos na escavação de 2000/2001, foram 

identificadas estruturas tardo-romanas na Praça de Algodres: canalizações e muros junto à 

fachada lateral Norte da igreja, e dois compartimentos (2 e 3) junto ao Pelourinho. Foi 

ainda identificado um outro compartimento (1) desta cronologia na Rua de Baixo. 

Nenhuma destas estruturas foi escavada na totalidade, pelo que se torna difícil aferir com 

exactidão a sua funcionalidade. Todavia, a responsável pelos trabalhos arqueológicos sugere 

que os compartimentos 2 e 3 possam corresponder a áreas de confecção alimentar e 

armazenagem, que seriam contíguas. Estas estruturas são abandonadas no século IV ou V, 

estando associados a este momento terra sigillata hispânica tardia e duas moedas de bronze 

de Teodósio (392-395). 

Na necrópole foram identificados 161 enterramentos individuais e 35 ossários. No 

Largo do Cruzeiro detectou-se a maior concentração de sepulturas, reconhecendo-se vários 

momentos de utilização que se sobrepõem uns aos outros, numa complexa estratigrafia. Na 

primeira fase de utilização deste espaço como necrópole apenas se registam sepulturas 

escavadas na rocha; nas restantes fases coexistem vários tipos de sepulcros, tais como 

sepulturas escavadas no saibro, sepulturas em fossa simples e sepulturas estruturadas com 

blocos mais ou menos aparelhados de granito. Considera a arqueóloga responsável pela 

segunda intervenção que as sepulturas escavadas na rocha seriam as mais antigas, referindo 

que as “sepulturas escavadas na rocha [...] foram registadas apenas nas fases de ocupação da necrópole 

anteriores ao século XII” (Pinto e Silva, 2009, p. 61).   

São, porém, mais abundantes os enterramentos em fossa simples. Em termos de 

orientação, dominam as orientações a E e a NE, referindo-se que “no caso desta necrópole 

significa que as inumações seriam efectuadas paralelas ao eixo maior da igreja, com a cabeça do lado oposto 

ou altar-mor” (Faria e Costa, 2007, p. 5). A maior concentração de enterramentos ocorre 

junto às fachadas NE e NO da igreja. 

 

 IV.9.3 - Componente artefactual 

Tal como referido, foram identificados alguns fragmentos de cerâmica terra sigillata 

hispânica tardia, cerâmica comum, cerâmica de construção e algumas moedas em bronze, 
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tendo-se apenas conseguido identificar duas cunhadas no tempo de Teodósio. Este espólio 

foi recuperado principalmente nas estruturas e compartimentos identificados na Praça de 

Algodres e na Rua Direita. No enchimento de algumas sepulturas foram igualmente 

recolhidos fragmentos de cerâmica tardo-antiga, não associada ao espólio funerário, 

devendo resultar provavelmente de fenómenos de remobilização de solos associada à 

intensa utilização deste espaço como área sepulcral. 

Apesar do elevado número de sepulturas identificado, apenas em cinco sepulturas 

se recolheu espólio associado ao enterramento Este consistia em alfinetes de cabelo, 

colchetes, anel, contas, fivela e foice. O tipo de espólio aponta uma cronologia tardia para 

estes enterramentos. 

 

 IVI.9.4 - Análise antropológica 

Na totalidade dos trabalhos, foram identificados 230 indivíduos e 38 ossários nas 

diversas áreas escavadas (Faria e Costa, 2007). Destes, apenas 51 eram sub-adultos, não se 

tendo documentado a existência de uma área preferencial para os enterramentos infantis. 

Os ossos encontravam-se, em muitos casos, em avançado estado de decomposição, pelo 

que só foi possível efectuar a diagnose sexual em 68 casos, tendo sido reconhecidos 34 

mulheres e 34 homens, com médias de estatura compreendidas entre 153-159 cm e entre 

163,5 - 179 cm, respectivamente. 

Em termos de patologias, foram identificados desgastes dentários, algumas cáries, 

artroses nas ancas, joelhos e vértebras, que são consentâneos de populações que caminham 

bastante, principalmente em terrenos acidentados (Faria e Costa, 2007, p. 21). 

 

 IV.9.5 - Comparações e cronologia 

Alguns dos materiais tardo-romanos identificados têm paralelos nas cerâmicas 

recolhidas nos níveis do século IV do Monte Aljão, nomeadamente os fragmentos de 

cerâmica de cor vermelha com pintura a branco desenhando linhas onduladas e os 

fragmentos de pintura a negro. Estes, juntamente com os diversos fragmentos de terra 

sigillata hispânica tardia e as moedas de Teodósio e Constâncio II, documentam uma 

ocupação que remontará, pelo menos, ao século IV. Na aldeia de Algodres encontram-se 

integrados nas paredes dos edifícios actuais várias peças de pedra aparelhada, 

nomeadamente uma ara anepígrafa (Pinto, 2008), que indiciam uma ocupação romana, 

provavelmente anterior ao século IV. 

Na análise efectuada por A. Soares sobre as deposições da Rua Direita considerou, 
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como referido, que as mesmas integrar-se-iam entre os séculos X a XIII (Soares e Cardoso, 

2004a). No âmbito da investigação conducente a esta tese, efectuou-se a datação de um 

destes enterramentos (fémur do enterramento número 23), tendo o resultado sido 710 ± 40 

BP (Sac-2207), o que corresponde a 1220-1390 cal AD (a 2 sigma), portanto um pouco mais 

tardio do que a análise estratigráfica fazia prever. 

No relatório dos trabalhos realizados em 2006/2007, a arqueóloga responsável, M. 

Pinto, escreve “ sobre os inícios da ocupação da necrópole de Algodres subsistem algumas dúvidas. Sabe-

se que esta terá sido ocupada desde a Antiguidade Tardia, sendo difícil precisar o século em que terá 

começado a ser utilizada. Refira-se que na Área 3 registaram-se sepulturas em fossas abertas sobre níveis 

de abandono dos finais dos séculos IV/V d.C. sem que se tenha registado nenhuma fase de ocupação entre 

estes momentos, o que sugere um período diacrónico relativamente curto entre os níveis de abandono dos 

séculos IV/V d.C e o início de ocupação da necrópole. [...] Refira-se que na Área 2 [...] a Fase 6, que 

corresponde à fase de ocupação mais antiga da necrópole nesta área, insere-se neste período cronológico não só 

devido ao facto de o depósito de enchimento da Sepultura [2089] apresentar um fragmento de cerâmica 

comum deste período (o que é manifestamente insuficiente para datar um depósito e consequentemente uma 

fase) mas porque os materiais provenientes das fases 5 e 7 apresentam cronologias atribuídas a este período” 

(Pinto, 2008, p. 99). 

Efectivamente, os dados disponibilizados nos três relatórios consultados referentes 

às duas fases de escavação desta necrópole não habilitam a que se recue o início da 

ocupação deste espaço, como área sepulcral, aos séculos IV ou V. O argumento de que 

estratigraficamente a necrópole se sobrepõe imediatamente aos níveis de abandono das 

estruturas tardo-romanas não é suficiente, já que se conhecem outros casos, nomeadamente 

no Monte Aljão, em que a necrópole do século IX/X se sobrepõe directamente, ou corta 

completamente, os níveis anteriores, romanos e tardo-romanos. Por outro lado, o uso 

intenso deste cemitério implicou inúmeras remobilização de solos, processo inerente à 

abertura de novas sepulturas que, naturalmente, implicou a circulação e mistura de 

materiais arqueológicos existentes no subsolo. Em nenhum dos casos em que se 

reconheceram fragmentos de cerâmica tardo-romana no enchimento de sepulturas se 

sugere que estes poderiam estar relacionados com o espólio funerário. Aliás, a ausência 

sistemática de espólio funerários nas sepulturas consideradas mais antigas é argumento para 

que não se insiram cronologicamente nos séculos IV a V. Tal como largamente 

documentado em necrópoles comprovadamente dessa cronologia, é comum a existência de 

vários enterramentos com espólio funerário, por vezes diversificado. Existiriam 

naturalmente enterramentos desprovidos de objectos, mas essa não era a regra na época. 
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As únicas cinco sepulturas com espólio associado são já claramente tardias, inseríveis na 

Baixa Idade Média ou mesmo em época Moderna. 

Por comparação com a necrópole do Monte Aljão, é provável que a necrópole de 

Algodres possa ter sido fundada algures entre o século XI ou XII. Todavia, a fundação 

desta só poderá ser aferida pela datação por radiocarbono dos enterramentos considerados 

mais antigos, o que está ainda por fazer. Não é improvável que a sua fundação possa estar 

já associada à implementação da rede de igrejas paroquiais, já que se documentou durante 

as escavações a sua relação a um edifício anterior à actual igreja, a qual deve ser anterior ao 

século XIII.  

Algodres é referido na documentação do século XII a propósito da definição dos 

limites do concelho de Linhares, patentes na Carta de Foral atribuída a esta povoação em 

1169 (documento 36 do Anexo III). Este documento atesta que, na segunda metade do 

século XII, Algodres já existiria como aldeia e certamente estaria já em funcionamento a 

igreja paroquial e a necrópole a esta associada. Durante a Baixa Idade Média, Algodres 

ganha maior importância, tendo recebido Carta de Foral em 1311, por D. Dinis, e um 

Novo Foral com D. Manuel, em 1514. 

Ainda que não seja possível precisar o momento de fundação da necrópole, é óbvio 

que a mesma se estruturou em redor de um edifício religioso (o actual e o que o precedeu), 

funcionando como cemitério desta aldeia durante vários séculos, provavelmente até a 

século XIX. A crer nesta cronologia, está-se perante um cemitério que durou cerca de 800 

anos, pelo que a identificação até ao momento de 230 enterramentos não é surpreendente. 

Assim sendo, os indivíduos exumados pertencerão a este intervalo de tempo, pelo que não 

são caracterizadores de uma população medieval, tal como escrevem os antropólogos da 

segunda intervenção (Faria e Costa, 2007), mas antes uma amálgama de gentes que 

habitaram Algodres durante séculos. Apenas uma criteriosa aplicação dos métodos de 

datação por radiocarbono aos indivíduos exumados permitiria seriar cronologicamente os 

diversos enterramentos e, consequentemente, a construção de análises antropológicas 

dirigidas a períodos de tempo específicos. 
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Figura IV.9.1 - Localização geográfica do sítio sobre CMP 1:25000 nº 192. 

 

 

 

Figura IV.9.2 - Planta da aldeia na área intervencionada, adaptação de planta incluída no relatório da 

intervenção de 2000/2001 (Soares e Cardoso, 2004a). 1- Igreja Matriz; 2- Rua Direita; 3 - Adro da Igreja; 4 - 

Rua da Roseira; 5 - Rua da Igreja; 6 - Largo do Cruzeiro; 7 - Rua de Baixo; 8 - Praça de Algodres/Pelourinho; 

9- Rua do Café Artur Marques. 
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Figura IV.9.3 - Vista de Algodres a partir do Castro de Santiago. 

 

 

 

Figura IV.9.4 - Praça de Algodres/ Pelourinho. 
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Figura IV.9.5 - Portal da entrada da Igreja Matriz de Algodres. 

 

 

 

Figura IV.9.6 - Fachada E da Igreja Matriz/Largo do Cruzeiro. 
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 IV.10 -Alto da Quintinha 

 

 IV.10.1 - O sítio: localização e trabalhos realizados 

O sítio do Alto da Quintinha situa-se na actual periferia da vila de Mangualde, no 

distrito de Viseu.  

A descoberta deste sítio arqueológico prende-se com um achado inesperado 

ocorrido durante os trabalhos de implantação da linha de electricidade que liga a Sub-

Estação de Mangualde ao Viso. Com efeito, em Julho de 2005, aquando da escavação para 

a implantação de uma sapata, foram postos a descoberto vários ossos humanos. Na 

sequência do achado, o empreiteiro da obra contactou as autoridades locais e o Ministério 

Público para que se averiguasse o contexto daquela descoberta. Como se constatou que 

não se tratava de uma situação do foro criminal, as autoridades policiais entraram em 

contacto com a Câmara Municipal de Mangualde para que tomasse as diligências 

necessárias para acautelar o registo do achado. À data, a autarquia tinha ao seu serviço o 

arqueólogo Pedro Pina Nóbrega, que foi avaliar a situação e que confirma tratar-se de um 

achado de cariz arqueológico. A situação foi dada a conhecer ao extinto IPA, tendo a obra 

ficado suspensa até à realização dos trabalhos de minimização.  

A intervenção arqueológica foi levada a cabo em Agosto de 2005 pelo referido 

arqueólogo. A área escavada abrangeu apenas o espaço ocupado pela sepultura, não tendo 

identificado qualquer outro vestígio arqueológico para além da sepultura afectada. 

A singularidade deste achado reside no facto de se tratar de uma sepultura escavada 

no granito, aparentemente isolada, e ainda com espólio osteológico conservado. A acidez 

dos solos graníticos é responsável pela dissolução relativamente rápida da matéria orgânica, 

pelo que casos como este são muito raros para as cronologias medievais. 

Aquando da intervenção, os ossos já haviam sido recolhidos pelos trabalhadores 

que os haviam identificado, encontrando-se reunidos num saco e depositados dentro do 

sepulcro. Por este mesmo motivo, o estudo bioantropológico só pôde ser realizado em 

laboratório, o qual, levado a cabo por Filipa Neto, resultou da colaboração que se 

estabeleceu entre o IPA e o arqueólogo / autarquia. 

Face à raridade da descoberta e ao facto de se localizar na área de estudo do 

presente trabalho, a signatária propôs aos investigadores acima referidos uma outra 

colaboração, desta vez no âmbito do projecto de estudo da Idade Média do Alto Mondego, 

que teve como objectivo a datação de um fémur. Os resultados destes estudos foram 

recentemente publicados (Nóbrega, Neto e Tente, no prelo). 
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 IV.10.2 - Descrição da sepultura  

A escavação arqueológica revelou uma sepultura antropomórfica escavada no 

substrato granítico e coberta por lajes dessa rocha (figura IV.10.2). As fendas entre as lajes 

e entre estas e o topo da sepultura foram tapadas com pedras de pequena dimensão, por 

fragmentos de telhas e com terra misturada com barro seco. No seu interior foram 

inumados pelo menos dois indivíduos, tal como veio a demonstrar o estudo antropológico. 

Os trabalhos de Pedro Pina Nóbrega identificaram ainda na zona da cabeceira algumas lajes 

em cota superior às lajes de cobertura descritas e que foram interpretadas como podendo 

pertencer a um outro momento de utilização da sepultura.  

Apesar de não se ter recuperado a totalidade da sepultura, devido à afectação que a 

mesma sofreu, verifica-se que foi orientada a 270º N (Noroeste) e que tem uma cabeceira 

sub-rectangular, com 22 cm de largura e 18 cm de comprimento (figura IV.10.3). Apresenta 

um comprimento máximo de 191 cm, uma largura máxima de 52 cm e uma profundidade 

média de 33 cm. 

  

 IV.10.3 - Componente artefactual 

A sepultura estava vazia de qualquer artefacto relacionado com rituais de inumação 

ou funerário, situação comum neste tipo de contextos. Também não se identificaram 

quaisquer elementos relacionáveis com eventual vestuário dos inumados, nem mesmo 

alfinetes que pudessem estar relacionados com o uso de sudário. Todavia, a prática do uso 

do sudário sem utilização de alfinetes está documentada em diversas necrópoles medievais, 

nomeadamente na necrópole de Algodres (subcapítulo IV.9). O uso do sudário implicava 

que, por um lado, a família do defunto não alienava bens preciosos (como o vestuário) e, 

por outro, que cumpria o preceito religioso do morto se apresentar no dia do Juízo Final 

despojado dos bens terrenos. 

Os únicos materiais arqueológicos reconhecidos foram alguns fragmentos de telha 

de meia cana utilizados como calços para tapar as frestas entre as lajes de cobertura da 

sepultura, tal como acima descrito. 

 

 IV.10.4 - Análise antropológica 

O estudo de antropologia, tal como referido, apenas se cingiu à análise em 

laboratório, já que os ossos tinham sido exumados pelos trabalhadores da obra. Devido a 

este facto, a antropóloga não pôde confirmar, pelo posicionamento dos ossos, o recurso ao 
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uso ou não do sudário.  

A análise efectuada aos ossos recolhidos demonstrou o deficiente estado de 

preservação, para o qual contribuíram “factores tafonómicos de ordem natural, nomeadamente a 

acidez dos solos graníticos e a presença de raízes, que terão agido negativamente sobre as superfícies ósseas, 

visível pelas estriações longitudinais e a textura áspera que os ossos apresentam” (Idem, p.9). 

Tal como já referido, foi identificado material osteológico pertencente a dois 

indivíduos, um dos quais apenas testemunhado por um fragmento de úmero do lado 

esquerdo e fragmentos do osso temporal esquerdo. Em termos de estimativa de idade, 

apenas se conseguiu perceber que se tratava de dois indivíduos adultos, não sendo, no 

entanto, possível determinar com maior exactidão a idade à morte. O diagnóstico sexual, 

com base na medição da cabeça do fémur, indicou que o indivíduo cujos ossos estavam 

mais bem conservados seria do sexo masculino. Para este foi ainda possível calcular a 

estatura, tendo como base o fémur direito, que se encontra quase completo, e que aponta 

para uma estatura média de 170 cm. Também foram realizadas medições antropométricas 

para se obterem índices de robustez e achatamento. Só no fémur direito e em duas tíbias, 

esquerda e direita, foi possível obter resultados. As medições obtidas revelam padrões de 

actividade reduzida ou de menor esforço físico, característicos de comunidades sedentárias. 

 

 IV.10.5 - Reutilizações e cronologia 

A presença de restos ósseos de dois inumados e do que parece ser uma 

sobreposição de lajes de cobertura na zona superior da cabeceira da sepultura, vem 

comprovar, uma vez mais, que a reutilização dos sepulcros é uma prática comum neste 

mundo funerário. A presença destes dois inumados não implica, portanto, que esta 

sepultura não tivesse sido usada também para outros defuntos. A reutilização deste tipo de 

sepulcros parece ser uma constante para a Idade Média, facto observado em todas as 

necrópoles com conservação osteológica estudadas. É exemplo a necrópole de Talaíde, 

datada entre os séculos III e VII (Cardoso e Cardoso, 1995), a necrópole de Alter do Chão, 

datada dos séculos VII a X, onde se escavaram 20 sepulturas que continham 55 indivíduos, 

situações que se repetem na necrópole do Prazo (Coixão, 1999) e na de S. Pedro de 

Marialva (Cunha, Umbelino, Tavares, 2001), só para citar alguns casos do actual território 

português. É, por isso, provável que a sepultura do Alto da Quintinha tivesse tido outros 

enterramentos anteriores a estes dois recuperados, e dos quais não restava já qualquer 

vestígio.  

Com efeito, tal como já havia sido referido, a conservação óssea em sepulturas 
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escavadas no granito é uma situação rara, ocorrendo por norma em cemitérios anexos a 

igrejas, onde a utilização intensiva do espaço funerário aporta muita matéria orgânica aos 

solos, reduzindo desta forma a acção ácida dos mesmos sobre alguns dos enterramentos, 

sobretudo os mais recentes. Tal ocorre na necrópole de Algodres, mas é particularmente 

comum em cemitérios mais tardios, como os da Plena e Baixa Idade Média, ou mesmo de 

Época Moderna (Nóbrega, Neto e Tente, 2010). 

A raridade do achado e a escassez de dados cronológicos precisos para o mundo 

funerário rupestre levaram a que fosse realizada uma datação sobre um dos fémures 

recuperados, por ser o osso que melhor conservou colagénio. É provável, face à 

conservação deste osso, que o mesmo pertença ao último inumado na sepultura, ou seja, 

corresponda ao último momento de utilização. É, contudo, difícil ter uma ideia do tempo 

que decorreu entre os dois enterramentos, e se considerarmos, igualmente, a possibilidade 

de ter havido outros inumados, é impossível determinar a cronologia de fundação.  

O resultado da datação do fémur direito 1080 ± 50 BP (Sac-2333), que corresponde 

a 810-1040 AD, calibrado a 2 sigma. Com maior probabilidade, este indivíduo terá morrido 

durante o século X. Trata-se de uma datação antiga relativamente ao que se conhece de 

outras sepulturas antropomórficas escavadas e datadas por radiocarbono. 

 A mais antiga sequência estratigráfica bem definida para o actual território 

português, no que a sepulturas escavadas na rocha diz respeito, vem das escavações 

arqueológicas do claustro do Convento de Santa Marinha da Costa (Guimarães), que 

permitiu a Mário Barroca definir uma evolução na arquitectura dos sepulcros, datando o 

surgimento do antropomorfismo durante os níveis de ocupação galaico-asturianos, mais 

precisamente durante o século XI (Barroca, 1987, p. 138). A sepultura do Alto da 

Quintinha é, pelo menos, do século anterior, o que mostra que as sequências crono-

tipológicas definidas para determinados contextos não podem ser extrapoladas para outros 

e, muito menos, usadas como paralelo para a datação de sepulturas rupestres em espaço 

rural.  

A datação do Alto da Quintinha vem mostrar que o antropomorfismo, mesmo no 

espaço rural beirão, estava já bem definido no século X e deixa em aberto a probabilidade 

da construção deste tipo de sepulcros poder remontar a cronologias mais recuadas. Não se 

pode, todavia, esquecer que este tipo de sepulcros foi reutilizado pelo menos até aos 

séculos XV e XVI, tal como nos indica a datação obtida para a necrópole de S. Pedro de 

Marialva (Cunha, Umbelino, Tavares, 2001). 

Tipologicamente, a sepultura do Alto da Quintinha apresenta similitudes com as 
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sepulturas do Monte Aljão, localizado a cerca de 13 km, na margem oposta do Mondego. 

Têm em comum o facto de serem antropomórficas e apresentarem coberturas em lajes de 

granito seladas com pequenas pedras e fragmentos de cerâmicas de construção. Contudo, 

tal como foi mencionado no capítulo IV.1, a cronologia destas sepulturas levanta outros 

problemas de interpretação, uma vez que a datação obtida para a sepultura 2 não foi 

realizada sobre ossos humanos. 

A análise de isótopos foi efectuada sobre os dois temporais esquerdos, de modo a 

aplicar-se aos dois indivíduos identificados. Os resultados de δ13C foram de -18,00‰ para a 

amostra Wk-25178 e de -18,03‰ para a Wk-25179; por seu lado, os valores de δ15N foram, 

respectivamente, de 10,62‰ e 10,41‰. Estes resultados são, em teoria, consentâneos com 

uma dieta omnívora, o que se coaduna perfeitamente com a localização geográfica do 

sepulcro, em região afastada do litoral cerca de 120 km. Porém, os valores de δ13C, ambos 

situados em torno dos -18‰, encontram-se no limite superior da margem de variação 

normal para uma dieta baseada somente em alimentos da biosfera terrestre (a qual 

corresponderá ao valor de -18 ± 2‰), o que, noutro contexto histórico e geográfico, 

poderia significar a presença de alguma componente marinha na alimentação. Pouco mais 

se pode adiantar com base nestes resultados paleoisotópicos — os primeiros para toda a 

Beira Interior —, mas o alargamento deste tipo de análises a outras necrópoles regionais 

deste momento histórico particular poderão abrir vias de análise para a determinação dos 

índices de mobilidade destas gentes, entre o litoral e a Beira Interior, durante a Alta Idade 

Média.  

 

 IV.10.6 - Interpretação 

 

 Conhecem-se sepulturas escavadas na rocha em toda a área do planalto do vale do 

rio Mondego, as quais mereceram diversos estudos específicos, entre os quais algumas teses 

de mestrado (Marques, 2000; Lourenço, 2007; Tente, 2007). No espaço que envolve o sítio 

do Alto da Quintinha, estão identificadas várias pequenas necrópoles escavadas na rocha e 

alguns casos de sepulturas isoladas. Aliás, esta área geográfica caracteriza-se, na Alta Idade 

Média, pela existência de numerosos vestígios deste tipo de inumações, as quais raras vezes 

se integram em agrupamentos de mais de cinco sepulturas. É, pois, elevado o número de 

sepulturas isoladas: é o caso das sepulturas de Presas, Quinta do Grilo, Quinta da Raposa, 

Carvalha Gorda, Cova da Moira, Laje, Lajinha, Tapada, Cancela, Peliteiro, Cova da Moira, 

Quinta da Calçada, Fraqueiro, Pesadoiros, Quinta do Espinhal, Trogal e Santa Marinha 
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(Marques, 2000, pp. 68-92; Mendes, 2003; Nóbrega, 2004; Nóbrega, 2005; Tavares, 2007). 

Apenas estão documentadas duas necrópoles com mais de quatro sepulturas no actual 

concelho de Mangualde: o sítio de Campas, na freguesia de Mangualde, com sete 

sepulturas, e a necrópole das Quelhadas, em Cassurrães, com seis sepulturas (Idem, p. 99-

100, 136-137). A única excepção a este panorama geral é a necrópole da Igreja Matriz de 

Mangualde, escavada nos anos de 1980 por Nunes Pinto, onde se identificaram 44 

sepulturas. Neste caso, a relação directa com um edifício religioso é a razão para se terem 

agregado tantos sepulcros neste espaço, o que não ocorre com os outros vestígios 

funerários medievais conhecidos nesta área. Contudo, a cronologia desta necrópole 

remonta a momentos mais tardios ao século X e, por isso, não teria sido contemporânea do 

Alto da Quintinha (Pinto, 1983).  
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Figura IV.10.1- Localização geográfica do sítio sobre CMP 1:25000 nº 192. 

 

 
 

Figura IV.10.2 - Fotografia da sepultura após a limpeza das terras retiradas pelas máquinas (fotografia de 

Pedro Pina Nóbrega). 
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Figura IV.10.3 - Fotografia da sepultura após a intervenção arqueológica de emergência (fotografia de Pedro 

Pina Nóbrega). 

 

 
 

Figura IV.10.4 - Planta da sepultura com cobertura (Nóbrega, Neto e Tente, 2009). 
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Figura IV.10.5 - Material osteológico exumado na sepultura (fotografia de José Paulo Ruas) in Nóbrega, Neto 

e Tente, 2010. 
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Quadro IV.10.1 - Atributos tipológicos e métricos da sepultura 

N S CS  O Tg TgA TgB c1 p R1  R2  CL CC L Lm C Pf c1' c1'' 

1 0 1 NO B  ? 8 - - - 3 1 52 52 191 33 18 22 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  

Escalas de análise e leitura regional 



364 
 



365 
 

 V.1 - A arquitectura das estruturas defensivas 

   

 Uma das características comuns aos sítios arqueológicos alto-medievais do Alto 

Mondego é a existência de estruturas defensivas, que assumem soluções diversas. Uma das 

temáticas mais debatidas sobre o povoamento da Alta Idade Média é precisamente a que se 

relaciona com a necessidade das populações alto-medievais de encontrar em espaços 

defensivos. Tal necessidade ter-se-á expressado, em algumas regiões, num movimento 

ascendente, ou seja, num movimento populacional que sobe aos montes para reocupar 

antigos espaços castrejos. A imagem que se construiu com base nos relatos de Hidácio é a 

de que as populações teriam fugido aos ataques dos povos germanos, refugiando-se nos 

povoados de altura. Essa imagem está hoje muito mais matizada, uma vez que se tem 

comprovado que, no início da ocupação da Península Ibérica pelos “povos bárbaros”, os 

ataques não eram generalizados e não teriam afectado todas as populações. Por outro lado, 

trabalhos arqueológicos realizados em alguns daqueles povoados de altura têm mostrado 

que, por vezes, a reocupação daqueles espaços remontariam ao século IV e, portanto, 

seriam anteriores aos ditos fenómenos de violência bárbara (Martín Viso, 2008c). A 

arqueologia e a leitura das “pizarras” visigodas, bem como uma releitura das fontes escritas, 

têm permitido construir a imagem de um fenómeno complexo, com várias causas, de 

expressão temporal diversa, e com um significado socioeconómico diferenciado. Trata-se, 

por isso, de um facto que não pode ser visto e interpretado como uma resposta a um 

mesmo problema, mas antes como expressão de realidades muito distintas e que importa 

diferenciar.  

 Não se deve negar que houvesse casos em que castros proto-históricos foram  

reocupados no âmbito do contexto político particular do século V como refúgios. Tal 

poderá ter acontecido na antiga Galaecia, por exemplo, mas não terá tido uma expressão 

significativa no que respeita à alteração do povoamento. Estão igualmente documentados 

casos em que estes castros são reocupados (algures durante a Alta Idade Média) por 

comunidades de camponeses que se supõe fugidas da pressão exercida pelas elites, ou ainda 

casos em que a ocupação dos espaços de altura estaria mais relacionada com novas 

estratégias de exploração económica ligadas à montanha, ou seja, aos pastos e às florestas 

que estas proporcionavam (entre outros, Gutiérrez González, 1998 e 2002, Fernández 

Mier, 2010). Há ainda “castros” que são, na realidade, fundações alto-medievais, e não 

reocupações. Nestes casos, poderiam ter funções tão diversas, como a exploração dos 

recursos montanhosos (pastagens de Verão) ou ainda a exploração de recursos mineiros. 
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As “pizarras” visigodas permitem traçar igualmente uma imagem de sítios de altura 

(“castra”) que representariam o espaço das elites do período visigodo, onde se faria a 

“adaeratio“ (Martín Viso, 2008c; Castellanos, 2008), ou seja, que teriam claramente um papel 

estruturante na organização fiscal e, talvez, na política do território. Alguns castros são mais 

tardios e inserem-se no processo de senhorialização, funcionando como instrumentos do 

poder das elites (locais ou externas) sobre um determinado território, mais ou menos 

alargado. Esta função está bem patente, por exemplo, no Castelo de Curiel (Gijón), que é 

um destes sítios mais bem estudados da Península Ibérica (Gutiérrez González, 2003b). 

 No Alto Mondego, e em geral nas Beiras, criou-se e mantém-se a ideia, infundada, 

de que haveria uma reocupação sistemática de castros proto-históricos durante a Alta Idade 

Média, e que este seria o típico povoamento desta época. A ideia de grandes castros com 

ocupação da Idade do Ferro (os denominados “castros lusitanos”) perpetuou-se nas 

interpretações sobre a ocupação proto-histórica da região beirã, ainda que muitos destes 

povoados não apresentassem à sua superfície quaisquer materiais arqueológicos que os 

pudessem integrar indubitavelmente neste período. Consequentemente, pretendeu-se 

identificar nesta região realidades semelhantes às que se conhecem para os territórios do 

Norte e Noroeste Peninsular. No entanto, no Alto Mondego, não se conhecem até ao 

momento qualquer castro com uma ocupação pré-romana bem atestada que tenha tido 

uma reocupação medieval significativa. O único caso até agora devidamente documentado 

em termos arqueológicos é o Castro de Santiago (Fornos de Algodres), mas trata-se de uma 

fundação calcolítica e não de um sítio proto-histórico, do mesmo modo que a sua 

reocupação não ocorre durante a Alta Idade Média mas, muito provavelmente, durante o 

final da Idade Média. São também conhecidas ocupações muito localizadas em outros dois 

sítios que se podem integrar na categoria de castros, ou seja, de sítio de altura dotados de 

estruturas defensivas: o Monte Verão (Guarda) e o Castelo (Gouveia), mas em nenhum é 

clara a sua função e cronologia pré-medieval, nem os vestígios alto-medievais que se 

conhecem habilitam a considerar que esses locais possam ter sido habitados de forma 

estável durante um período de tempo considerável. Pelo contrário, os dados disponíveis 

apontam para ocupações esporádicas, pontuais ou muito localizadas, como é o caso pelo 

menos do Castelo, onde dados de superfície indiciam uma ocupação alto-medieval de fraca 

expressão mas que deveria estar relacionada com o controlo da portela por onde passa uma 

das vias que atravessa este sector serrano. 

 O Castro do Tintinolho é um dos casos que tem sido visto como um “castro 

lusitano” reocupado durante a Alta Idade Média. Tal como explanado no subcapítulo IV.7, 
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considera-se no entanto que não há, por agora, qualquer prova científica que demonstre a 

sua fundação proto-histórica, havendo várias evidências que apontam para uma ocupação 

durante os séculos VI e VII. Trata-se de um povoado de altura, com claro destaque 

paisagístico, e que controla visualmente toda a bacia de Celorico e a área a Norte desta. 

Mais nenhum outro sítio arqueológico marca a paisagem da forma que o Tintinolho o faz, 

sendo esta implantação um indicador da força e do poder que deste sítio emanava sobre o 

território que dominava. As muralhas do Castro do Tintinolho são de pedra rudemente 

aparelhada e disposta sem qualquer ligante. O dispositivo defensivo contava com, pelo 

menos, uma muralha que delimita toda a área ocupada pelo cume do monte onde se 

implanta, destacando-se no plano mais elevado uma alta concentração de escórias à 

superfície que são menos visíveis nas demais áreas do povoado. 

 Os recentes estudos que I. Martín Viso e S. Castellanos têm levado a cabo apontam 

para a importância que este tipo de sítio teria na estruturação do poder local e na relação 

desse poder com o poder central (Martín Viso e Castellanos, 2005; Castelanos, 2008, 

Martín Viso, 2008c e 2008d) Num recente artigo onde se revê toda a informação sobre o 

aparecimento de moedas de ouro visigodas no Nordeste da Lusitania, propõe-se como 

hipótese que o Castro do Tintinolho tenha sido ocupado por potentes locais que 

controlariam, nos séculos VI e VII, parte do vale do Mondego e que estariam ligados, de 

alguma forma, às monarquias sueva e visigoda (Martín Viso, 2008d). Esta relação de poder 

justificaria a presença de tremisses nesta região e expressariam a capacidade fiscal desta elite. 

Apesar do autor não estar em presença de todos os dados que foram apontados no 

subcapítulo IV.7, a hipótese que sugere adequa-se perfeitamente à informação que 

actualmente se dispõe sobre este sítio. A presença de uma eventual torre dentro do recinto 

fortificado favorece ainda mais aquela interpretação. O Castro do Tintinolho, tal como 

referido, deve ser abandonado no século VIII, marcando o seu abandono uma alteração 

neste tipo de modelo de ocupação e de solução arquitectónica.     

 São muito diferentes os sistemas defensivos construídos na Soida e em S. Gens, que 

datam dos séculos IX e X. Estes definem apenas um recinto e aproveitam os afloramentos 

e tor graníticos existentes, que são integrados na estrutura, quer como parte da muralha, 

quer como base de apoio para torres de vigia. Estes elementos naturais eram ligados por 

panos de muralha construída em pedra não aparelhada disposta sem qualquer ligante. As 

plantas que desenham são normalmente muito orgânicas, ou seja, acompanham a 

disposição dos naturais que integram. No caso da Soida, a planta é irregular, e em S. Gens 

adquire uma forma ovalada. Apenas se identificou uma entrada em cada um dos recintos, 
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que geralmente se encontra num espaço com penedos mais elevados que serviriam como 

torres de vigia e controle desta mesma entrada. No caso particular de S. Gens, estes tor têm 

esculpidos vários entalhes que suportavam plataformas elevadas, construídas em madeira. 

A muralha pétrea normalmente é constituída por dois paramentos, e o seu preenchimento 

seria efectuado com terra, como no caso do sector II da Soida, ou com pedra miúda, como 

documentado no sector III da Soida e em S. Gens. Esta estrutura não deveria ultrapassar o 

metro de altura, sendo completada por uma paliçada de madeira que estava disposta 

directamente sobre a muralha, como parece ser o caso da Soida, ou apoiavam-se numa 

plataforma anexa pelo lado interior à muralha pétrea, como se documentou em S. Gens.  

Na escavação, recuperaram-se alguns dos postes de madeira que constituíam esta 

estrutura defensiva de tipo paliçada. A análise antracológica dos carvões permitiu o 

reconhecimento das espécies usadas, apesar de não ser possível isolar com total segurança 

os carvões pertencentes à paliçada dos restantes pelo facto de os postes terem tombado 

sobre as estruturas habitacionais, também elas construídas com madeiras e outras matérias 

vegetais. Assim, nos gráficos V.1 e V.2 são apresentados os resultados da análise 

antracológica realizada por Paula Queiróz (Queiróz, 2009d e 2009e), onde se verifica que a 

árvore mais usada na construção destas estruturas é o carvalho negral (Quercus pyrenaica). 

Aparentemente são igualmente usadas, mas em menor quantidade, as madeiras de 

castanheiro e de azinheira. 
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Gráfico V.1 - Resultados da análise antracológica da Soida (valores em percentagem, tendo como universo 

um total 386 macrorrestos analisados), segundo Queiroz, 2009d.  
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Gráfico V. 2 - Resultados da análise antracológica de S. Gens (valores em percentagem, tendo como universo 

um total 747 macrorrestos analisados), segundo Queiroz, 2009e.  

  

 O Penedo dos Mouros (subcapítulo IV.4) era igualmente um sítio fortificado, mas 

possui características diferentes de S. Gens e da Soida. Aquele está igualmente dotado de 

um recinto amuralhado, construído em pedra, que se encontra já muito destruído, não 

sendo possível perceber se esta estrutura era completada por uma paliçada, à semelhança 

do que ocorre nas situações anteriormente descritas. A planta deste recinto é irregular e 

está delimitado a Nordeste por vários afloramentos de grande dimensão que constituem 

uma parede de transposição impossível; a Este e Sudoeste, foi construída a muralha, 

exactamente nas áreas mais vulneráveis; a Sudeste, o conjunto é completado por um grande 

tor que constituiu a base para uma super-estrutura em madeira que atingiria cerca de 21 m 

do lado Este. Esta estrutura em pedra e madeira contava com, pelo menos, dois andares, 

aos quais se acedia por escadarias escavadas na rocha ou constituídas por madeiramentos. 

O topo do tor seria uma área de vigia e não seria coberto, ao contrário dos pisos inferiores, 

que teriam coberturas em madeira e telha de meia cana. Para além de uma clara função 

defensiva, esta estrutura serviria também para guardar alguns bens, nomeadamente 

excedentes agrícolas, tais como as sementes de fava que aqui foram documentadas. As 

madeiras desta estrutura foram igualmente recolhidas em escavação. Na sua construção foi 

usado essencialmente carvalho negral e castanheiro (gráfico V.3), que são árvores que 

podem atingir um grande porte. A dimensão das árvores seria fundamental para a 

construção desta estrutura, uma vez que a sua construção implicaria a utilização de 

madeiramentos e traves de grande comprimento. Este conjunto central contava apenas 

com um acesso, virado ao vale (Norte), que estava protegido com uma muralha de pedra 

não aparelhada, amontoada caoticamente, que desenha uma planta semi-circular que fecha 

o acesso ao interior e ao topo do tor. Do lado Sudoeste, num abrigo natural aí existente, foi 

instalado um curral.  
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Gráfico V. 3 - Resultados da análise antracológica do Penedo dos Mouros (valores em percentagem, tendo 

como universo um total 391 macrorrestos analisados), segundo Queiroz e Ruas, 2001; Leeuwaarden e 

Queiroz, 2003; e Queiroz, 2009c.  

 

 A estratégia defensiva do Penedo dos Mouros assenta ainda na escolha da sua 

localização, oculta na paisagem, seja qual for o ângulo de observação, o que permite o 

controlo visual de um território de poucos quilómetros quadrados. É na falta de campo de 

visão (quer a partir do sítio, quer a partir do exterior) que reside a estratégia de localização 

deste sítio, posicionado para passar despercebido. A sua localização e o controle visual, 

praticamente circunscrito ao vale da Ribeira de Boco, indicia que o Penedo dos Mouros 

tenha sido construído pela comunidade que explorava esse vale. O investimento aplicado 

na sua construção reflecte a necessidade defensiva desta população e, principalmente, 

resulta de um trabalho comunitário que terá ocupado várias pessoas ao longo de diversos 

meses.  

 Em S. Gens a escolha da localização em pleno vale não expressa qualquer controle 

territorial significativo, nem qualquer destaque na paisagem; antes pelo contrário, a 

visibilidade de dentro para fora é reduzida e limitada. Esta localização e seu dispositivo 

defensivo não apresentam, à partida, a mesma eficácia que o observado no Penedo dos 

Mouros. A paliçada e a falta de visibilidade abrangente de S. Gens comprometem a 

capacidade de defesa deste local. No entanto, o investimento efectuado na sua construção 

só se justifica face a necessidades concretas, necessidades essas que também se expressam 

contemporaneamente no Penedo dos Mouros e na Soida.  

 O caso da Soida é, porém, diferente. Este habitat situa-se numa cumeada da serra e 
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tem um controle visual muito abrangente. Porém, tal como o Penedo dos Mouros, possui 

uma certa invisibilidade na paisagem, pois apesar de se localizar num ponto alto não ocupa 

nem o ponto mais elevado, nem o mais destacado daquela cumeada. A sua localização na 

montanha potencializa a sua capacidade defensiva, por se tratar de um espaço com maior 

dificuldade de acesso, mas não deixa de ser vulnerável pelo seu lado Sul, sendo acessível 

para quem circularia pelas linhas de festo da serra.  

 A construção destes sistemas defensivos com características diversas no século IX 

ou, quando muito, no final do século VIII, indicia que esta região viveu momentos de 

instabilidade político-militar que se prolongaram durante a centúria seguinte, e que este 

ambiente instável obrigou as populações a organizarem-se e a procurar soluções que lhes 

garantissem o mínimo de segurança. É impossível identificar os responsáveis pela 

construção e organização do trabalho que estas estruturas implicaram, podendo-se todavia 

avançar com algumas hipóteses que no futuro deverão ser confirmadas: 

 

a) Pode-se considerar que seriam as próprias comunidades camponesas a organizar-se 

de modo a colocarem de pé estruturas defensivas que lhes forneciam mais 

segurança no seu quotidiano, e das quais toda a comunidades usufruiria; 

b) A organização do trabalho e a mobilização de mão-de-obra investida na construção 

destas estruturas poderia ter implicado a intervenção directa de uma elite, de 

carácter local. Neste caso, os construtores seriam exactamente os mesmos — os 

camponeses —, mas o actor principal seria um potente local. No caso particular do 

Penedo dos Mouros, foi necessário um grande investimento em mão-de-obra e 

uma organização bem delineada do trabalho para ser possível colocar de pé a 

impressionante estrutura de madeira que constituiria o centro deste povoado. Este 

sítio, na verdade, pode ser interpretado de duas formas: como efectivo local de 

habitação de uma comunidade que explora o vale e os terrenos adjacentes, ou como 

o espaço de habitação fortificada de um senhor que não só habitaria aí, como 

acumularia nesta estrutura as rendas cobradas à comunidade que habitaria no vale. 

Neste caso, a sua construção implicaria a utilização da mão-de-obra dos 

camponeses, possivelmente como forma de pagamento em trabalho das rendas que 

deviam ao senhor. É, contudo, de sublinhar que se trataria de um regime senhorial 

de carácter local, de cronologia recuada, pois tal situação tem vindo apenas a ser 

documentada na Península Ibérica com a expansão dos reinos cristãos, o que no 

vale do Mondego apenas ocorre no século X com as conquistas de Afonso III e, de 
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forma definitiva, com Fernando, o Magno. 

 

 Em qualquer dos casos, os agentes construtivos teriam um âmbito local e isso 

explica a razão de as soluções encontradas serem tão variadas e o facto destes povoados se 

correlacionarem com territórios muito limitados.  

 Independentemente do agente, a causa que motivou a construção das estruturas 

tem de estar relacionada com factores de instabilidade militar que poderão ter um carácter 

interno ou externo:  

 

a) Sendo uma área de fronteira entre os séculos VIII a XI, o Alto Mondego teria sido 

palco de várias incursões militares provenientes, quer do mundo islâmico, quer dos 

reinos cristãos. Esta situação teria provocado um ambiente hostil que obrigou as 

populações que ali habitavam a criar soluções defensivas. 

b) A inexistência de um poder supra-local ou regional, e a instabilidade derivada do 

facto de ser uma região de fronteira, criaria condições para que fossem comuns as 

peleitas e os confrontos entre as várias comunidades camponesas, o que teria 

motivado a construção dos sistemas defensivos. 

  

 Esta explicação, bem como a anterior, chocam, porém, com o facto de haver na 

Península Ibérica outras áreas de fronteira contemporâneas em que este fenómeno de 

fortificação não se encontra registado. Todavia, a investigação arqueológica destas 

realidades em muitas regiões peninsulares ainda mal começou, ou não começou de todo, 

pelo que é ainda imprudente fazer qualquer tipo de generalizações a este respeito.  

 Não são igualmente comuns nos registos arqueológicos da Europa Ocidental os 

sistemas defensivos em aldeias alto-medievais. Nas várias aldeias que foram escavadas em 

extensão na vizinha Espanha, este tipo de estruturas não se documenta, bem como não se 

identificam nos casos estudados por H. Hamerow (2004 e 2009) no Noroeste da Europa. 

Também em França, os trabalhos de E. Peytreman (2003) ou de E. Zadora-Rio (2003 e 

2009) documentam situações semelhantes, mas quando nestes casos surgem fortificações 

estas integram-se já no processo de senhoralização, num claro fenómeno de 

encastelamento de cariz feudal. Apenas na Toscânia têm vindo a ser escavadas aldeias que 

dispõe de amuralhamentos ou paliçadas a proteger o interior do espaço habitado. Tal é o 

caso de Montarrenti (Siena), estudado por R. Francovich e R. Hodges. Trata-se de uma 

aldeia fortificada, implantada em altura e com condições naturais de defesa, cuja fundação 
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pode remontar ao século VII (Valenti, 2009), dotada na primeira fase de ocupação de uma 

paliçada. Esta aldeia será subsequentemente sujeita a várias alterações internas que 

expressam a implementação do poder senhorial. Em Miranduolo, localizado igualmente na 

Toscânia, foi escavada uma aldeia que, no século IX ou X, é dotada de uma paliçada e de 

um duplo fosso, mas neste caso trata-se de um “progetto di riorganizazione che modificò la 

morfologia del rilievo isolando e difiendendo gli spazi destinati alla famiglia leader” (Valenti, 2009, p. 

71). A fortificação e o encastelamento na Toscânia está ainda documentado em outros 

sítios, mas quase sempre se relaciona com um processo senhorial de cronologias antigas.  

Qualquer dos casos citados está, no entanto, muito mais bem estudado que o Alto 

Mondego. Porém, e para já, não parecem tratar-se de realidades semelhantes, pois em S. 

Gens, no Penedo dos Mouros e na Soida não se documentaram áreas preferenciais 

atribuíveis a uma elite local e, quando o poder senhorial se começa a fazer sentir neste 

território, estes sítios são abandonados.  

Também na Meseta, na área de Salamanca, se observam lugares com vestígios de 

amuralhamentos a delimitar o espaço interno de habitação e que não são propriamente 

sítios de altura, como parece ser o caso de Legoriza e de Canal de las Hoyas. Todavia, 

como se trata de sítios que não foram escavados, não se percebem efectivamente a função 

e as características daquelas estruturas, bem como não é clara a cronologia das mesmas (I. 

Martín Viso, in letteris). 

 

 V.2 - A arquitectura doméstica: um ensaio de etno-arqueologia 

 

 O fim do Império implicou por toda a Europa um corte nos circuitos comerciais de 

materiais de construção e a seu trecho a redução massiva de artesãos especializados no 

corte e escultura da pedra, bem como na engenharia e arquitectura da construção, não só 

das mais complexas levantadas e mantidas pelas elites romanas, mas também das mais 

singelas casas urbanas e rurais. O fenómeno da reutilização de materiais de construção e o 

uso de técnicas menos elaboradas na construção das casas é bem conhecido, quer no 

mundo rural, quer no urbano após o século V. Assiste-se então ao uso de várias soluções 

construtivas que passam desde o uso de taipas e adobes, à utilização sistemática das 

madeiras (usadas, quer nas estruturas, quer em alçados de paredes), de entrançados 

vegetais, por vezes maticados com terra, e de coberturas de colmos ou outras matérias 

vegetais. Desenvolvem-se assim métodos de construção menos especializados e com 

escasso recurso ao trabalho da pedra. Trata-se de uma arquitectura mais arreigada à terra e 
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que, em última análise, reflecte as matérias-primas disponíveis no território onde se insere o 

edifício construído. Esta é a principal característica comum às construções alto-medievais 

da Europa Ocidental. Todavia, as soluções arquitectónicas são muito variadas. Nos últimos 

anos têm vindo a ser recuperadas inúmeras unidades domésticas alto-medievais construídas 

fundamentalmente em materiais perecíveis, mas das quais, em geral, apenas restam os 

fundos de cabanas rebaixados, buracos de poste de vários tamanhos e formas (que 

desenham as plantas dessas unidades), ou muros pétreos. Exemplos de todas estas soluções 

podem ser vistos na bibliografia, citando-se a título de exemplo a mais recente publicação 

de síntese intitulada “The Archaeology of Early Medieval Villages in Europe”, editado por Quirós 

Castillo em 2009.  

 Nos sítios escavados no Alto Mondego não se recuperaram muros, fundos de 

cabana ou alinhamentos de buracos de poste que possibilitassem a definição das plantas e 

das dimensões das unidades habitacionais. É possível que se esteja perante um erro de 

amostragem, uma vez que foram escavadas áreas relativamente limitadas dentro de cada 

sítio, podendo efectivamente existir noutros espaços não intervencionados vestígios 

semelhantes aos descritos para outras regiões peninsulares e europeias. Todavia, os dados 

actualmente disponíveis remetem para uma realidade algo diferente de outras estruturas 

habitacionais escavadas por toda a Europa Ocidental. No Alto Mondego, com efeito, as 

unidades habitacionais apenas são identificáveis pela presença de lareiras. As lareiras 

actuam como indicadores de estruturas fantasma, das quais apenas se recupera esta ínfima 

parte (a lareira) e se tenta intuir a restante a partir das suas características. A mais notória 

dessas características é que estas unidades domésticas seriam totalmente construídas em 

materiais perecíveis; apenas no delimitar da lareira se recorreria ao uso de pedra. Estas 

habitações estariam instaladas preferencialmente sobre afloramentos rochosos (e 

encostadas às muralhas, pelo menos tanto quanto os dados obtidos permitem concluir) e 

sem recurso ao enterramento dos postes estruturais.  

 Em S. Gens, a escavação pôs a descoberto, no sector 10, uma lareira de forma 

ovalada com cerca de 240 cm por 130 cm que resultou de dois momentos de utilização. 

Numa primeira fase, a lareira seria circular (cerca de 1 m de diâmetro) e possuía, pelo 

menos em parte, um empedrado sobre o qual se faria o fogo. Numa segunda fase, esta 

lareira é ampliada a toda a volta, dando-lhe uma forma ovalada. A lareira foi implantada 

próximo do paramento interno da muralha e sobre o afloramento rochoso. Associada a 

esta estrutura identificou-se um único buraco de poste escavado na rocha de base com 

forma quadrangular, e cuja função parece estar relacionada com a própria lareira. A área em 
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redor foi escavada e não se identificaram quaisquer outras estruturas negativas ou positivas 

que indicassem a forma ou a dimensão desta unidade habitacional. Associados a este 

espaço (a esta unidade doméstica) foram recuperados vários fragmentos de peças cerâmicas 

e uma camada de terras que resulta da limpeza continuada das cinzas da lareira. 

 Na Soida as duas lareiras identificadas (sectores II e III) localizavam-se igualmente 

junto aos paramentos internos da muralha, mas nestes casos em particular a própria 

muralha funcionou com uma das paredes da unidade doméstica, já que as lareiras 

encostavam ao paramento. Ambas eram estruturadas com pedras de média e pequena 

dimensão não aparelhada e foram assentes directamente no substrato rochoso (lareira do 

sector II) ou sobre uma cama de terra argilosa, disposta de forma a regularizar o desnível 

que o afloramento granítico apresentava (lareira do sector III).  

 Pela posição diferenciada das lareiras escavadas na Soida e em S. Gens é provável 

que as estruturas habitacionais a que aquelas estariam correlacionadas não tivessem a 

mesma tipologia. É verosímil que existam outras estruturas de combustão, e logo outras 

construções de carácter doméstico, no interior destes povoados e não apenas junto das 

muralhas, mas, para já, nenhuma foi efectivamente localizada. No caso particular da Soida, 

efectuaram-se várias sondagens nas plataformas internas do povoado, mas apenas se 

identificou a presença de unidades habitacionais nos locais menos ventosos ou onde a 

própria estrutura defensiva fornecia protecção contra os ventos dominantes. Avaliando a 

inclinação do terreno no interior do povoado (que impossibilita a instalação de unidades 

domésticas na maior parte do seu espaço interno) e os ventos dominantes, estima-se que 

aqui existissem cerca de seis unidades habitacionais que estariam separadas entre si por 

espaço vazios de habitações, mas certamente usados para outras actividades ligadas ao 

pastoreio, já que a natureza quase esquelética destes solos e a sua inclinação torna difícil o 

seu uso agrícola.  

 Contrariamente, em S. Gens não é possível estimar o número de unidades 

habitacionais. Este sítio localiza-se no vale do Mondego e ocupa terrenos mais ou menos 

aplanados onde proliferam penedos e afloramentos, alguns dos quais terão servido como 

base às estruturas defensivas e habitacionais que compunham esta aldeia. Tal como foi 

apontado, as unidades domésticas estudadas instalavam-se preferencialmente por de cima 

de afloramentos, pois o granito permitiria uma drenagem mais eficaz e uma manutenção 

mais fácil do interior e das bases dos troncos de madeira em que estas estruturas estavam 

construídas. Esta perspectiva interpretativa leva a supor que muitas das cabanas aqui 

construídas não possam ser identificadas devido à total decomposição dos seus vestígios. 
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Também em S. Gens se efectuaram outras sondagens dentro do recinto, escolhendo-se um 

espaço mais aplanado, liberto de afloramentos e com uma acumulação de sedimentos 

significativa. Todavia, aí nenhuma estrutura foi encontrada, reconhecendo-se apenas um 

paleo-solo, certamente contemporâneo desta aldeia, mostrando que aqui haveria espaços 

livres de construções, com fins múltiplos, e que se situavam precisamente em áreas sem 

penedos.   

 No Penedo dos Mouros não se escavaram quaisquer unidades domésticas deste 

tipo. Mas também aqui é provável que as mesmas existissem na área aplanada delimitada 

pela muralha, que hoje se encontra totalmente erodida e com granito de base aflorando sem 

qualquer cobertura de terra. Como é natural, esta situação impossibilitou a realização de 

escavações que pudessem recuperar algum vestígio das habitações eventualmente existentes 

nesta espaço. A conservação estratigráfica no Penedo dos Mouros só ocorre junto ao tor 

central, no abrigo natural e junto dos panos de muralha, os quais, no entanto, estão muito 

mal conservados, chegando a possuir apenas uma ou duas fiadas de pedras. 

 Apesar deste panorama geral desolador no que respeita à conservação dos restos 

arqueológicos das unidades domésticas, as escavações dos diversos sítios revelaram um 

outro tipo de informação que nos dá uma ideia dos materiais usados na construção: os 

vestígios vegetais. Mas também aqui a informação se encontra truncada e carente de 

algumas respostas. Com efeito, no registo antracológico dominam as árvores como o 

carvalho negral, o castanheiro e a azinheira, estando praticamente ausentes os carvões de 

espécies vegetais que teriam sido usadas nas paredes e/ou coberturas das unidades 

habitacionais, tais como giestas, colmos ou outro tipo de arbustos. Tal situação é 

justificável, uma vez que a própria fragilidade das ramagens torna difícil a sua conservação 

e, mesmo queimadas, os carvões produzidos são tão minúsculos que é pouco provável a 

sua recolha em escavação sem recurso sistemático à crivagem por flutuação. 

 Mas como seriam estas estruturas? Quais as suas dimensões?  

 São escassos os dados recolhidos e os múltiplos exemplos de outras realidades 

europeias não servem para a compreensão dos modelos construtivos usados por estas 

comunidades. Porém, na Etnografia encontram-se alguns paralelos consentâneos com os 

dados arqueológicos recuperados, provenientes da região ou de áreas limítrofes. 

 Em 1969 é publicado um clássico da Etnografia portuguesa sobre construções 

rurais que “aproveitam fundamentalmente os materiais locais, tais como eles se encontram na natureza, 

ou, quanto muito, com qualquer ligeiro afeiçoamento, segundo sistemas ou processos mais ou menos 

elaborados, mas de tipo arcaico e alheios a conceitos pròpriamente tecnicistas” (Oliveira, Galhano e 
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Pereira, 1969, p. 7). Esta obra é uma referência fundamental para a interpretação de alguns 

dados provenientes da Arqueologia medieval cristã e aqui se encontra a explicação para a 

inexistência de buracos de poste ou fundos de cabana rebaixados, tão comuns no resto da 

Europa. Quando descrevem as construções de planta circular inteiramente construídas em 

materiais perecíveis, os autores referem que na Beira Alta existiam vários núcleos de 

construções de cobertura cónica em materiais perecíveis que se distribuíam particularmente 

nas regiões de Viseu, Sátão e ao longo do Mondego. As construções de cobertura cónica 

podiam ter paredes baixas em pedra, mas existiam exemplares totalmente feitos em 

materiais perecíveis, denominadas de choupanas (figuras IV.1 e IV.2). A respeito destas 

escrevem: 

 

“[...] constam de uma armação de troncos de pinheiro de sumàriamente descascado e mal 

esgalhados, afastados uns dos outros na base cerca de 40 a 50 cm, assentes directamente no 

solo ou pousados em sapatas de pedra ladeiras, que os isolam da terra e impedem que eles se 

deteriorem mais ràpidamente [...], dispostos em círculo, convergindo para o alto de modo a 

formarem um cone. Sobre esses troncos dispõem-se ramos e uma camada de giesta - a felga - 

que serve de base ao assentamento das tranças de colmo, que constituem o seu revestimento 

exterior [...]. 

 “O seu diâmetro interior é de cerca de 4 a 5 m, na base, medindo aproximadamente o 

mesmo de altura do solo ao vértice. 

 “A entrada, muito baixa, rasga-se na base da cobertura e, numa das choupanas, é 

protegida por uma aba que avança sobre ela, com pequenos anteparos laterais, ao jeito de 

água furtada [...]. 

 “Estas choupanas servem hoje, em regra, de palheiros; mas, não há muitos anos (1948), 

elas constituíam ainda, em alguns casos, habitação normal dos seus possuidores” (p. 108). 

 

 Nesta obra refere-se ainda uma outra construção de planta circular do tipo 

cobertura-parede, inteiramente construída em materiais perecíveis e sem recurso a buracos 

de poste. Esta choça (figura IV.3) identificada na área de Marvão (Alto Alentejo), que teria 

sido construída em 1947, é descrita do seguinte modo: 

 

 “a sua estrutura é formada por paus dispostos em círculo assentes directamente no solo que se 

vão engalhar uns nos outros, no alto, formando um cone [...]. Sobre esses paus engancham 

ramagens de azinho, irregularmente dispostas, cobrindo os vãos entre esses paus, e servindo de 
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base ao assentamento do revestimento de giesta. Esta é aplicada em pequenos ramos espetados 

com o couce para dentro naquela estrutura de ramagens da base para o vértice, em camadas 

sucessivas, até se obter uma vedação completa. [...] Todos os anos a choça é recoberta com 

uma nova camada de giesta, aumentando sensìvelmente a espessura desse revestimento. As 

suas medidas do diâmetro interior e da altura da base ao vértice são respectivamente 4,60 m e 

2,60 m. A porta, inclinada conforme o pendor da vertente, mede1,35 m de altura e 70 cm de 

largura. Os paus que formam as ombreiras são almofadados com rodos de giesta. O 

pavimento aproveita lajes naturais, com algumas pedras achatadas e de face plana a cobrir 

certas cavidades” (p. 109-110). 

  

 No que diz respeito ao mobiliário desta choça, os autores são também explícitos, e 

a descrição que fazem é igualmente um bom paralelo para os dados arqueológicos 

recuperados no Alto Mondego: 

  

 “Um mobiliário, utensilagem e objectos, extremamente primitivos distribuem-se a toda a 

volta da cabana; o espaço central fica vazio e é nele que se faz o fogo, aberto e directamente 

sobre o solo. Uma tarimba tosca de paus acolchoada de giestas, ocupa dois terços do espaço 

junto às paredes; no restante, tirando a porta, está instalado o poial dos cântaros da água, 

uma mesa, uma arca, tropeços de cortiça, etc. [...] — uma imagem sugestiva de um habitat 

pré-histórico” (p. 109). 

  

 As descrições das choupanas beirãs e da choça alto-alentejana tecem a imagem de 

cabanas de planta circular que não recorrem à escavação de buracos de poste ou de fundos 

rebaixados, ou mesmo de caboucos em pedra. A estrutura destas cabanas assentava 

directamente no solo de terra ou no granito. No centro da cabana estaria a lareira, assente 

directamente no solo, por vezes estruturada com pedras, que iluminaria e aqueceria o 

ambiente interior, para além de ser o espaço de confecção alimentar. Perto desta estariam 

os utensílios de cozinha, que podiam estar assentes num poial ou colocados sobre o solo. 

As cabanas não dispunham de divisões internas e a sua dimensão média permitiria albergar 

uma família nuclear. Da descrição consegue-se também entender que estas estruturas 

poderiam durar muitos anos; a choça descrita já teria cerca de 20 anos, pelo que é 

expectável que estas estruturas durassem pelo menos uma geração, podendo ser renovadas 

ou reparadas de forma relativamente expedita.   

 Estas cabanas documentadas etnograficamente mostram que existem na região 
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soluções arquitectónicas eventualmente semelhantes às construídas na Alta Idade Média. 

Aproximar-se-ão certamente das soluções adoptadas em S. Gens. Todavia, as estruturas 

habitacionais identificadas na Soida seriam algo diferentes, pois aproveitariam o paramento, 

à qual adossavam a lareira.  

 Na Beira Alta e Beira Baixa são ainda elencadas outro tipo de estruturas construídas 

em materiais perecíveis e sem recurso a buracos de poste. Trata-se de uma categoria de 

construções diferentes daquelas anteriormente descritas, pois são consideradas “abrigos 

móveis de pastores”, a maioria de pequena dimensão, mas por vezes com tamanhos 

consideráveis que podem atingir os 6 m de comprimento (figuras IV.6 e IV.7) e que 

albergariam o pastor e a sua mulher, que o acompanha na transumância. Estas estruturas 

eram constituídas por esteiras abauladas dispostas de forma a desenhar um abrigo ovalado. 

Construções como estas foram documentadas na Beira Baixa, em particular na zona raiana 

do Tejo internacional, e eram constituídas por dois choços semi-cónicos, dispostos frente a 

frente, e por cinco esteiras que preenchiam o espaço entre os choços formando uma 

cobertura de duas águas que também cobria a entrada do abrigo (figura IV.). As juntas 

entre as diversas peças que constituem o abrigo são tapadas com palha para um melhor 

isolamento. Sobre o seu interior os autores mencionam: 

  

“Não há qualquer divisória interior; a cama - não raro apenas palha espalhada no solo - é 

geralmente instalada no fundo do abrigo; a meio fazem o fogo; à volta amontoa-se o parco 

mobiliário e utensilagem [...]. O chão é por vezes lajeado, sobretudo no sítio do fogo. Em 

volta do abrigo cavam um rego de modo a escoar as águas das chuvas. Em média, têm cerca 

de 6,m de comprimento, 2 m de largura e 1,80 m de altura máxima” (p. 55). 

 

  Na obra de Etnografia referida, os autores abordam essencialmente estruturas 

isoladas ou integradas em brandas, localizadas fora dos aglomerados urbanos; as únicas 

excepções são algumas aldeias de pescadores do Sul português. No espaço geográfico onde 

se documentaram as choças, as choupanas e os abrigos móveis de pastores não se elencam 

estruturas totalmente perecíveis no interior das aldeias. Aí, as várias transformações 

ocorridas ao longo do tempo, nomeadamente o processo de “petrificação” datável da Plena 

Idade Média (Quirós Castillo e Bengoetxea Rementeria, 2006, p. 247), já haviam definido a 

típica arquitectura das casas em pedra beirãs. Essas casas aldeãs não têm nada em comum 

com as habitações que as terão precedido e que se identificaram nas escavações. Foi no 

espaço exterior às aldeias que a tradição de construir em materiais perecíveis sobreviveu, 
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tendo-se mantido estes modelos construtivos até meados do século XX. Tal sobrevivência 

veio permitir que fosse realizado, através da Etnografia, o seu registo científico mais 

completo, já que são muito escassos os materiais viáveis de conservação que compõem 

estas unidades habitacionais e de apoio rural. No Alto Mondego, foi possível detectá-las 

arqueologicamente porque as mesmas estavam inseridas em povoados delimitados. Porém, 

estas estruturas são arqueologicamente indetectáveis quando se localizam em espaços 

abertos ou quando estão isoladas, tais como aquelas que a obra de 1969 documenta. A 

invisibilidade deste registo arqueológico em particular é ainda mais limitadora e impede a 

construção de uma imagem mais aproximada ao mundo rural alto-medieval, pois 

impossibilita, nomeadamente, a caracterização de um eventual povoamento mais disperso.    
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Figura V.1 - Choupanas de Prime (Viseu, Beira Alta), segundo E. V de Oliveira, F. Galhano e B. Pereira, 

1969. 

 

 
 

Figura V.2 - Esquema de construção das choupanas, segundo E. V de Oliveira, F. Galhano e B. Pereira, 1969, 

p. 107. 
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Figura V.3 - Choça de Beirã (Marvão, Alto Alentejo), segundo E. V de Oliveira, F. Galhano e B. Pereira, 

1969. 

 

 
 

Figura V.4 - Interior da choça de Beirã (Marvão, Alto Alentejo) com os seus dois habitantes (pai e filho), 

segundo E. V de Oliveira, F. Galhano e B. Pereira, 1969. 
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Figura V.5 - Esquema de construção e de organização interna do choço fixo, segundo E. V de Oliveira, F. 

Galhano e B. Pereira, 1969, p. 110. a) Aspecto geral; b) Esquema da armação; c) Planta - 1. Poial, 2. Louça e 

vasilhas para cozinhas, 3. Lareira; 4. tarimba, 5. Caixa da roupa, 6. Mesa, 7. Arca, 8. Banco; d) Pormenor da 

tarimba. 

 

 
 

Figura V.6 - Abrigo móvel de pastor de Idanha-a-Nova (Beira Baixa), segundo E. V de Oliveira, F. Galhano e 

B. Pereira, 1969. 
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Figura V.7 - Abrigo móvel de pastor de Idanha-a-Nova (Beira Baixa), segundo E. V de Oliveira, F. Galhano e 

B. Pereira, 1969., p. 53. 

 

 

 V.3 - A componente artefactual: usos e produções 

 

 V.3.1 – As produções cerâmicas 

 O principal artefacto reconhecido nas escavações arqueológicas é, evidentemente, a 

cerâmica, por se tratar do vestígio que melhor se conservou nos terrenos graníticos. A 

componente artefactual cerâmica recolhida em cada sítio não é, apesar disso, abundante e 

encontra-se, tal como referido, muito fragmentada, sendo difícil efectuar colagens entre 

vários fragmentos e assim recuperar a totalidade das formas. Todavia, tal não 

impossibilitou que se efectuasse o estudo específico das colecções cerâmicas provenientes 

dos sítios englobados neste estudo e cujos resultados são apresentados nos subcapítulos 

referentes a cada um deles.  

 Pretende-se com o estudo global das diversas colecções reconhecer as tendências 

nas técnicas de fabrico e nas formas fabricadas, bem como tentar identificar redes de troca 

e/ou locais de produção. Para tal efectuou-se uma análise comparativa dos resultados 

obtidos no estudo de cada colecção, bem como se recorreu aos resultados alcançados pelo 

estudo das pastas, efectuado pela Unidade de Arqueometria da Universidade de Santiago de 
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Compostela cuja metodologia utilizada se descreve no capítulo II. 

 No que diz respeito às técnicas de fabrico (gráfico V.3.1) verifica-se que o torno 

alto ou rápido foi o método mais utilizado, ainda que estejam presentes em percentagens 

significativas as peças efectuadas a torno lento ou baixo, que rondam entre os 12 e os 28 %. 

Porém, a presença de um número importante de peças do NMR em que não se conseguiu 

reconhecer o tipo de torno usado (devido à erosão das superfícies resultante dos 

fenómenos pós-deposicionais) poderá alterar de forma significativa a quantificação dos 

fabricos. As peças produzidas manualmente são residuais nos conjuntos, estando por 

exemplo completamente ausentes na Soida. No Penedo dos Mouros, identificaram-se 

apenas duas peças de fabrico manual, enquanto que em S. Gens foram três. Todavia, o 

conjugação da produção manual com o torno (técnica mista) foi usado principalmente para 

montar alguidares e vasos troncocónicos.  
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Gráfico V.4 - Percentagens das técnicas de fabrico  identificadas nas peças integradas no NMR. 

 

 As cozeduras foram tendencialmente oxidantes (gráfico V.3.2), sendo este tipo de 

cozedura maioritário na Soida e em S. Gens, onde se observam percentagens de 66 e 55,5% 

respectivamente, e apenas o Penedo dos Mouros apresenta uma percentagem inferior a 

40%. Esta constatação é fundamental por existir a ideia pré-concebida de que as sociedades 

alto-medievais cristãs produziriam essencialmente cerâmicas escuras, resultantes de 

cozeduras redutoras. É relativamente comum encontrar na bibliografia e nos relatórios de 

prospecção, nomeadamente de caracterização de situações de referência de Estudos de 

Impacte Ambiental, passagens em que os arqueólogos atribuem a este período cerâmicas 
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manuais e de aparência escura. Contrariamente consideram genericamente que cerâmicas 

incaracterísticas, mas de fabrico a torno e com cozedura oxidante, são modernas ou proto-

históricas. Efectivamente, no cômputo geral das cerâmicas estudadas no Alto Mondego, as 

cozeduras redutoras são minoritárias face às cerâmicas cozidas em ambientes oxidantes. 

Registam-se ainda no Penedo dos Mouros e em S. Gens, algumas escassas peças que foram 

cozidas em ambientes redutores-oxidantes e oxidantes-redutores. A maioria das peças, cuja 

pasta foi analisada, foi cozida em temperaturas superiores a 550º (temperatura da 

amorfização da caolinita) e inferiores a 900º/1000º C (não se detectam as espinelas que se 

formam a estas temperaturas). Há, porém, que destacar a peça 1 (amostra AJ01) do Monte 

Aljão e o fragmento 391 (amostra PM14) do Penedo dos Mouros que foram cozidos a 

temperaturas superiores a 1100ºC, pois detecta-se mullita na sua constituição, que apenas 

cristaliza a partir desta temperatura. 
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Gráfico V.5 - Percentagens do tipo de cozeduras identificadas nas peças integradas no NMR. 

 

As pastas são geralmente compactas, podendo apresentar texturas granulares (a 

larga maioria), xistosas ou mesmo arenosas, sendo estas apenas residuais. A análise 

macroscópica dos ENP evidencia a presença sistemática das micas e quartzos, bem como 

de felspatos, o que veio a ser comprovado pela análise química efectuada sobre algumas 

amostras de cerâmica. Em alguns casos, observam-se os negativos de ENP de origem 

vegetal, tal como ocorre, por exemplo, nas peças 4, 5, 8 ou 23 da Soida. Os ENP são 

geralmente abundantes (> 30%) e têm dimensões que variam entre <1 mm e >3 mm, 
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registando-se igualmente a presença de peças com desengordurantes com dimensão de 3 

mm a 5 mm. Nota-se, contudo, a presença de algumas peças com ENP de reduzida 

dimensão e de escassa presença na pasta como são exemplo as peças 1 do Monte Aljão e 

39 de S. Gens. Porém, nestes casos trata-se de cerâmicas tardo-romanas e, por isso, 

apresentam uma constituição e forma diferente das peças claramente datadas da Alta Idade 

Média. 

A análise arqueométrica das pastas das amostras descritas no capítulo II permitiu 

retirar algumas conclusões sobre a selecção e preparação das pastas (RIAIDT, 2009), bem 

como sugere algumas questões relativamente ao grau de autonomia produtiva destas 

sociedades no que à produção cerâmica diz respeito. Ainda que o estudo das pastas seja 

limitado (foram analisadas 35 amostras de peças provenientes de quatro sítios), os 

resultados obtidos evidenciam o carácter granítico das pastas e mostram que há uma grande 

similitude entre as diferentes amostras de pastas e entre estas e as amostras de rocha e argila 

recolhidas na envolvente dos sítios. Tal correlação de semelhança é igual mesmo quando se 

comparam as cerâmicas provenientes do Monte Aljão, produzidas no século IV ou V, com 

as cerâmicas claramente alto-medievais do Penedo dos Mouros, S. Gens ou Soida, ou a taça 

tardo-romana de S. Gens com as formas alto-medievais deste mesmo sítio. Esta 

constatação vem provar que, mesmo nos séculos IV e V, as produções de cerâmica comum 

eram realizadas na região ou mesmo no local, não havendo um comércio de longa distância 

para este tipo de bens de consumo. A análise estatística dos vários elementos químicos 

presentes nas pastas evidenciou a existência de alguns grupos (aglomerados por 

semelhanças) dentro de cada sítio:  

 

� em S. Gens, estabeleceu-se dois grupos muito semelhantes, dos quais diferem as 

amostras SG03 e SG07;  

� no Penedo dos Mouros, há um grande grupo que agrega a maioria das amostras, 

diferindo deste um grupo próximo constituído por duas amostras (PM02 e PM09), 

sendo mais dissemelhantes as amostras PM08 e PM12;  

� na Soida, as cerâmicas apresentam-se muito homogéneas estabelecendo-se dois 

grupos muito próximos; e  

� no Monte Aljão, as quatro amostras constituem três grupos diferentes, havendo 

apenas um grupo com duas amostras que correspondem aos dois potes analisados 

(AJ02 e AJ03).  
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Conquanto as diferenças não sejam significativas e não caracterizem nenhuma 

forma particular, os grupos são transversais às formas, às técnicas de fabrico e ao tipo de 

cozeduras. As diferenças verificadas parecem estar mais relacionadas com a exploração de 

argilas provenientes de locais diversos, ainda assim todos localizados na região. Algumas 

das diferenças detectadas podem advir igualmente da diferente composição ou 

concentração dos ENP adicionados, que fazem aumentar os valores de feldspatos e 

quartzos nas pastas, mais elevados nas cerâmicas do que nas amostras de rocha e nos 

barreiros analisados. A argila usada no fabrico das cerâmicas resulta da alteração de rochas 

como a caulinita e a haloisita presentes nos solos graníticos. 

Pese embora as limitações de uma análise como esta, os dados actualmente 

disponíveis não apontam para a exploração sistemática e recorrente de um barreiro em 

particular a partir do qual se obtivessem todas as produções, nem sequer de uma única 

fonte de matéria-prima por sítio, o que sugere pouca especialização na produção cerâmica e 

que as cerâmicas seriam essencialmente produções locais. Face às semelhanças entre as 

várias pastas de carácter granítico provenientes dos diversos sítios, e tendo em conta que 

apenas se analisaram 35 amostras, não é possível afirmar com segurança que não existiriam 

trocas/comércio localizado deste tipo de peças. Porém, caso existisse, seria muito limitado 

e não se cingiria a nenhuma forma ou técnica de fabrico em particular. 

  Não obstante não se ter conseguido recuperar a totalidade da morfologia das 

peças, reconhecem-se as suas formas elementares. O conjunto é constituído 

fundamentalmente por formas fechadas, como os potes/panelas e jarros, estando ausentes 

formas abertas pequenas, de utilização individual, ou contentores de lume como candis. A 

única excepção a esta regra é a taça recolhida em S. Gens que, no entanto, é uma peça de 

fabrico romano que terá sido reaproveitada em época alto-medieval. O reportório 

tipológico é, assim, muito monótono, acrescentando-se apenas às formas já referidas o 

alguidar de base em disco e o vaso troncocónico invertido de base plana, que deveria ter 

uma função semelhante aos alguidares.  
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Gráfico V.6 - Formas das peças incluídas no NMR presentes no Penedo dos Mouros.  
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Gráfico V.7. - Formas das peças incluídas no NMR presentes em S. Gens. 
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Gráfico V.8 - Formas das peças incluídas no NMR presentes na Soida. 
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 O pote/panela de colo estrangulado é o tipo mais comum em todos os sítios 

estudados, mas em nenhum caso se recuperou a forma completa, pelo que se desconhece 

exactamente a forma da pança destas peças, que deveria ser globular e ovóide.  

 Apresentam normalmente um colo estrangulado, podendo este ser mais curto ou 

mais alto. Nas peças mais completas verifica-se que o diâmetro da pança é superior ao 

diâmetro da boca, mas em nenhum outro caso esta diferença é tão grande como aquela que 

a peça 33 de S. Gens apresenta.  

 Os bordos são de morfologia redonda ou direita, estando também presentes bordos 

espessados exteriormente. Apresentam sempre uma orientação para o exterior da peça.  

 Em relação às dimensões, torna-se difícil fazer generalizações face ao grau de 

fragmentação da maioria das peças, mas com os dados disponíveis pode-se adiantar que se 

registaram diâmetros da boca entre 93 e os 374 mm, sendo a média na Soida de 129 mm, 

em S. Gens de 152 mm, e no Penedo dos Mouros de 144 mm, excluindo-se deste valor os 

diâmetros das peças 54 e 65, que medem 374 e 360 mm, respectivamente. Estes exemplares 

de maior dimensão deveriam estar destinados unicamente à armazenagem, já que o seu 

manuseamento quotidiano na confecção dos alimentos seria mais difícil. 

 A maioria dos potes estudados não apresenta decoração. Registam-se, porém, 

alguns exemplares decorados em S. Gens e no Penedo dos Mouros. Em S. Gens trata-se de 

dois potes/panelas decorados no arranque da pança, um com pequenas impressões 

circulares (figura IV.5.21) e outro com linhas incisas (figura IV.5.22). No Penedo dos 

Mouros, também se identificaram dois potes com decoração, um tem um cordão impresso 

disposto no colo e o outro apresenta linhas incisas onduladas na face interior do bordo 

(figura IV.4.29). Há, contudo, a considerar que muitos dos fragmentos de bojo, para os 

quais não se conseguiu correlação com nenhum bordo, deveriam pertencer a potes/panelas 

deste tipo, destacando-se o conjunto de fragmentos de bojos decorados com linhas incisas 

e com cordão e linhas incisas identificados no Penedo dos Mouros e representados nas 

figuras IV.4.27. e IV.4.24, respectivamente. 

Pelo facto de apenas se recuperarem fragmentos não é possível afirmar se se tratava 

de potes, cuja função principal seria a de guardar alimentos, ou de panelas, destinadas a 

confeccioná-los. Efectivamente, não se identificaram marcas de fogo de utilização para que 

se pudesse adiantar que tinham sido usados ao lume. Todavia, esta peça parece ser 

polivalente e deve ter cumprido as duas funções e isso explicaria a sua alta 

representatividade, tanto nas colecções estudadas, como em muitos outros conjuntos 

cerâmicos exumados no Norte e Centro da Península Ibérica. 
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 Em todas as colecções analisadas aprofundadamente, o pote/panela é a forma 

maioritária apresentando na Soida uma percentagem de 44,8%, em S. Gens 34,7% e no 

Penedo dos Mouros 23,9%. Neste último caso, o número de potes/panelas reconhecidos 

deve ser claramente sub-representado, pois neste sítio a percentagem de formas 

indeterminadas é muito elevada (53,7%), o que se explica pelo facto da maioria das peças 

provir de um espaço de colapso da super-estrutura de madeira, o que levou a uma maior 

fragmentação e dispersão das peças cerâmicas e, consequentemente, dificultou a tarefa de 

correlacionar fragmentos que possibilitassem a recuperação das formas. 

 

 O jarro destina-se a conter líquidos e caracteriza-se por ter um colo mais estreito 

que os potes, podendo apresentar um bordo trilobado e uma asa de fita.  

 Face à elevada fragmentação, pouco se pode dizer da forma da pança destas peças, 

tendo-se, contudo, encontrado algumas bases planas que, pela sua dimensão, se supõe 

pertencerem a jarros. Trata-se de bases planas, tais como a base 130 e a 346, que são 

apresentadas na figura IV.4.26. 

 No NMR foram reconhecidos 18 jarros, distribuídos pelos três sítios alto-medievais 

com colecções cerâmicas estudadas, tal como se observa nos gráficos V.3., V.3. e V.3. 

Destes, apenas quatro são trilobados, sendo os demais de boca circular, sem adição de 

qualquer bico vertedor. 

 Os colos são geralmente cilíndricos. Os bordos são maioritariamente redondos, 

registando-se a presença no Penedo dos Mouros de um jarro com bordo espessado 

exteriormente (peça 13). Em termos de orientação dos bordos, apenas três jarros tinham 

um bordo orientado no sentido do exterior da peça, sendo os demais de orientação direita. 

 O diâmetro da boca normalmente é o mesmo, ou aproximado, do diâmetro do 

colo. Em alguns jarros não foi possível determinar estas medidas devido à pequena 

dimensão dos fragmentos; todavia, dos casos em que foi possível determinar o diâmetro da 

boca, verifica-se que as medidas variam entre 78 e 109 mm, sendo a média de 93 mm. 

 Apenas em seis jarros se reconhece a existência de uma asa de fita, mas é provável 

que a maioria possuísse pelo menos uma asa. Aliás, as asas devem ser exclusivas deste tipo 

de peças, pois em nenhum dos potes/panelas identificados se observou a existência de asas 

e estas são minoritárias no conjunto global de fragmentos cerâmicos, tal como se pode 

observar no gráfico V.3. Na Soida foram recolhidos quatro jarros (13,8%); apenas num se 

identifica uma asa, e no registo global ocorrem apenas 3 asas (0,3%). Em S. Gens 

identificaram-se no NMR quatro jarros (8,5%), mas apenas um se correlaciona com uma 
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asa, e no número geral dos fragmentos reconhecem-se oito asas (0,3%). No Penedo dos 

Mouros exumaram-se 10 jarros, tendo quatro destes pelo menos uma asa e, no cômputo 

geral dos fragmentos as asas representam 0,9 % (23 asas).   

 Seis dos jarros têm decoração no colo, registando-se igualmente um caso, não 

contabilizado no NMR, de decoração no corpo da peça (corresponde à já referida base 130 

de S. Gens). Em S. Gens, apenas um jarro aparece decorado com caneluras paralelas ao 

bordo. Na Soida três dos quatro jarros recolhidos têm decoração, sendo um deles decorado 

com duas linhas incisas onduladas paralelas e dois apresentam uma decoração puncionada, 

que define uma linha no colo paralela ao bordo. Nos 10 jarros recolhidos no Penedo dos 

Mouros identificam-se temática decorativas mais variada: cordões impressos dispostos no 

colo; caneluras paralelas ao bordo; inflexão na parede exterior do colo, tipo carena, que se 

deve considerar igualmente uma característica de carácter decorativo.  
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Gráfico IV.9 - Relação dos fragmentos de asas com a totalidade dos fragmentos cerâmicos identificados, 

representando o círculo interior a número de fragmentos de asas. 

 

  

O alguidar de base em disco é a forma mais característica das ocupações alto-

medievais do Alto Mondego. É uma forma aberta, com paredes rectas oblíquas, e que 

apresenta uma base em disco muito pronunciada, que confere uma grande estabilidade a 

estas peças. Os fundos são na sua generalidade rugosos provavelmente porque estas peças 

seriam secas em camas de areão, que deixariam os seus negativos na pasta ainda fresca 

dando-lhe aquele aspecto rugoso. 

 No NMR foram reconhecidos 12 alguidares. Todavia, este número não representa 

realmente a quantidade de alguidares existentes no reportório cerâmico dos sítios 
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estudados. Tal ocorre porque nem sempre foi fácil reconhecer os bordos destas peças; pelo 

contrário, as suas características bases em disco são de reconhecimento imediato. Mas 

como o NMR foi estabelecido com base na contagem dos bordos, estas peças ficam sub-

representadas. Tal é perfeitamente visível se compararmos o número de alguidares 

identificados em cada sítio com a percentagem de bases em disco recolhidas (gráfico V.10), 

principalmente na Soida e em S. Gens, onde apenas se reconhecem no NMR um e quatro 

alguidares, respectivamente, mas cuja percentagem de bases em disco é de 24,3% e de 

46,5%. 

 Os bordos dos alguidares apresentam morfologias diversas: duplo espessamento (4 

exemplares), espessamento externo (3 exemplares), redondo ou direito (2 exemplares de 

cada) e biselado externo (1 exemplar). Em termos de orientação, os bordos apresentam-se 

maioritariamente virados para o exterior da peça. 

 Como não foi possível recuperar peças completas ou próximas disso, não se 

determinou os diâmetros da boca para muitas delas. Não obstante, no registo possível 

verifica-se que estes se situam entre 221 e 360 mm, sendo a média de 237 mm. Em relação 

às bases em disco registam-se diâmetros entre 102 e 310 mm, sendo a média de 244 mm.  

 Estão ausentes das colecções (o que não significa que não existissem) alguidares 

com furo na parte inferior que serviria para escoamento de líquidos, tais como os que 

foram encontrados no Castelo de Arouca (Silva e Ribeiro, 2006/2007). 

 Esta forma é a que apresenta maiores índices de decoração, entre as 12 peças 

individualizadas seis foram decoradas. Três alguidares apresentam decoração disposta na 

superfície externa, dois na superfície interna, havendo um alguidar proveniente de S. Gens 

que está decorado nas faces interna e externa, bem como no bordo (peça 9). Normalmente 

a decoração consiste em linhas incisas onduladas, por vezes conjugadas com linhas direitas 

(peça 9 de S. Gens). Há um caso em que as paredes do alguidar foram decoradas com 

cordões impressos com digitações (base 319 da Soida). Ainda que entre o NMR não se 

registem bases decoradas, elas estão presentes em todas as colecções, sendo mais 

representativas no sítio da Soida. Em todos os casos a decoração consiste em digitações 

impressas dispostas no rebordo da base, havendo casos (base 314 da Soida e base 333/377 

de S. Gens) em que a decoração digitada ocupa o interior da base.   

  Em termos de funcionalidade, trata-se de uma peça multifuncional que tanto 

serviria para lavagens, como para a confecção e, talvez, consumo de alimentos e é nesta 

multifuncionalidade que reside o segredo para a larga diacronia que estas peças tiveram 

durante a Alta e Plena Idade Média. 
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Gráfico V.10 - Percentagem dos tipos de bases identificados. 

 

 O vaso de tipologia troncocónica invertida foi identificado apenas no sítio de S. 

Gens. Trata-se de uma forma aberta, de paredes oblíquas e base plana, que desenha um 

troncocónico invertido. Apenas se reconheceram quatro destas peças, mas somente uma 

não se encontra decorada.  

 É possível que entre os fragmentos cerâmicos estudados possa haver mais peças 

destas, mas a fragmentação não permitiu a sua identificação clara. Os vasos decorados com 

cordão impresso identificados na Soida (peça 4 e 26) podem ser peças de semelhante 

forma. 

 Os bordos são de vários tipos à semelhança do que ocorre com os alguidares, mas 

diferem destes devido à base que apresentam. Os diâmetros da boca variam entre 219 mm 

e os 260 mm, sendo a média de 233 mm, enquanto que a base varia entre 128 mm e 141 

mm, sendo a média de 133 mm. 

 Duas das peças foram decoradas com caneluras largas (3 e 28) que cobrem a 

superfície externa da peça. Outro troncocónico apresenta uma decoração incisa 

desenhando linhas onduladas, dispostas na face interna, e um cordão liso paralelo ao bordo 

na face externa (peça 35). 

 Em termos funcionais, a utilização desta forma não deve diferir muito do uso dado 

aos alguidares, com os quais partilham a forma geral do corpo da peça e as dimensões.   

 Em termos gerais, a percentagem de peças decoradas integradas no NMR é 

significativa, representando 31% na Soida, 24,6% no Penedo dos Mouros e 19,5% em S. 
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Gens. No entanto, estas percentagens diminuem significativamente para valores que 

raramente ultrapassam os 10% quando se considera a totalidade dos fragmentos 

recuperados (gráfico V.3.). 

 Tal como se pode observar no gráfico V.12, a decoração mais utilizada é a incisão, 

que comporta a temática das linhas onduladas e direitas. São igualmente comuns a 

aplicação de cordões plásticos que podem ser decorados com incisões ou, mais 

frequentemente, com digitações. Menos expressivos são os valores apresentados para o uso 

de caneluras (cuja presença mais significativa está representada nos troncocónicos de S. 

Gens), de puncionamentos (usado principalmente para decorar o colo de jarros) e, 

principalmente, de impressões a pente que apenas ocorrem no Penedo dos Mouros 

(fragmento 552). A peça 3 deste sítio apresenta uma decoração compósita quase barroca, 

que concilia o cordão plástico, com as impressões redondas do bordo, com linhas 

onduladas incisas e ainda a impressão a pente. Trata-se de um caso único e infelizmente 

não se recuperou muitos fragmentos desta peça, pelo que não se conseguiu determinar a 

sua forma completa, apesar de apresentar um perfil semelhante a um pote/panela. No 

Penedo dos Mouros identificaram-se ainda vários fragmentos possivelmente pertencentes a 

duas peças diferentes (figura IV.4.27) que apresentam uma decoração incisa a pente que 

alterna linhas onduladas com linhas direitas e que tem paralelo em alguns dos fragmentos, 

possivelmente alto-medievais, identificados no Monte Aljão (figura IV.1.34). 
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Gráfico V.11- Percentagens relativas às peças e fragmentos decorados. 
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Gráfico V.12 - Fragmentos decorados identificados em cada sítio. 

 

 As asas decoradas são muito raras nos conjuntos estudados. Apenas se identificou 

um exemplar no Penedos dos Mouros (figura IV.4.25) e, neste caso, decorada com 

impressões circulares. No Castro do Tintinolho, o vaso manual apresentado na figura 

IV.7.9 tem uma asa de fita golpeada, mas esta técnica decorativa foi usada para cobrir a 

totalidade da peça e não é exclusiva da asa. Este vaso em particular remonta muito 

provavelmente aos séculos VI ou VII, e é por isso mais antigo que as colecções cerâmicas 

do Penedos dos Mouros, S. Gens ou Soida. Nestes locais estão, assim, ausentes as asas 

golpeadas ou puncionadas, comuns em vários registos arqueológicos medievais, mas mais 

tardios, datados já dos séculos XII e XIII. O aparecimento deste tipo de asas no Alto 

Mondego é tardio e ocorre já em Plena/Baixa Idade Média. 

 Na comparação global das diferentes colecções estudadas, verifica-se que as 

técnicas decorativas e o reportório de formas são muito semelhantes. Porém, denotam-se 

ligeiras diferenças que devem ser imputadas ao facto de se tratarem fundamentalmente de 

produções locais, tal como as análises das pastas sugerem. Obviamente que estas diferenças 

poderão vir a ser esbatidas, ou até eliminadas, quando se aumentar a amostragem das 

produções cerâmicas destes sítios, mas como os dados actualmente disponíveis é possível 

avançar com as seguintes características específicas das colecções: 

 

� a singularidade da Soida manifesta-se na presença de um sub-tipo de pote/panela 
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caracterizado pela presença de uma linha incisa na face interna do bordo, pelo 

maior índice de alguidares com decoração digitada na base registado em todos os 

sítios, e pela presença de decoração incisa definindo linhas onduladas no colo de 

um jarro; 

� S. Gens destaca-se pela presença da forma troncocónica invertida, que não ocorre 

em qualquer outro sítio; 

� finalmente, a produção cerâmica do Penedo dos Mouros caracteriza-se pelo 

predomínio relativo das cozeduras redutoras, pela utilização exclusiva da impressão 

a pente enquanto técnica decorativa, e pela presença cerâmicas “barrocas”, isto é, 

que conjugam várias técnicas decorativas ou em que estas ocupam extensas áreas 

do recipiente. 

   

 No actual território português, são raros os estudos de cerâmica proveniente de 

contextos rurais alto-medievais, e ainda mais escassos são os estudos completos dessas 

mesmas colecções, pelo que se torna difícil fazer paralelismos. Todavia, algumas 

comparações poderão ser estabelecidas principalmente no que concerne ao reportório de 

formas. Na síntese sobre a cerâmica no Norte e do Noroeste realizada por C. Benéitez e 

outros em 1989 ressalta o facto de, para o período alto-medieval, as formas quase 

exclusivas são a panela de corpo ovóide ou globular e o jarro de uma asa em fita com boca 

circular ou trilobada. As formas e as dimensões das panelas são semelhantes às que se 

documentam no Alto Mondego e os jarros também apresentam semelhanças. Em relação 

às técnicas decorativas, as incisões simples onduladas documentam-se um pouco por toda a 

área e percorrem um espaço de tempo lato, mas as impressões digitadas e os cordões 

digitados são relativamente tardias (em torno dos séculos XII e XIII em Leão e em 

Zamora, no século XIV na Galiza e Cantábria) face aos exemplares identificados no Alto 

Mondego. O estudo parcial das cerâmicas exumadas nas escavações arqueológicas do 

Castelo da Arouca aponta igualmente para o mesmo reportório de formas, ainda que aqui 

se tenham identificado formas abertas do tipo pratos e candis (Silva e Ribeiro, 2006-2007).      

 As panelas não são só maioritárias no Castelo de Arouca, também o são em Santa 

Cruz da Vilariça (Rodrigues e Rebanda, 1998) ou em Baldoeiro (Rodrigues e Rebanda, 

1995), onde atingem percentagens superiores a 50%, contudo, nestes dois sítios datam já 

dos séculos XII/XIII.  

 Os jarros são igualmente comuns em Conímbriga (De Man, 2006) onde ocorrem 

formas ovóides e globulares com uma ou duas asas, dispondo os exemplares trilobados de 
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apenas uma asa, à semelhança do que ocorre no Alto Mondego. Esta forma aparece 

igualmente em Santo Estevão da Facha (Almeida et all., 1981), em Baldoeiro, em Santa 

Cruz da Vilariça e no Castelo de Arouca. Em todos estes sítios é uma forma de larga 

diacronia. 

  Os alguidares de base em disco têm paralelos em sítios da Beira Interior, tais como 

na última ocupação do templo romano de Nossa Senhora das Cabeças (Carvalho, 2003, p. 

161), no Sabugal Velho (Osório, 2004), no Castelo de Belmonte (Marques, 2000), e na 

cidade da Guarda (Osório, 2004 e Vítor Pereira, in letteris). Nestes contextos estas peças 

estão datadas entre os séculos XII a XIV, apresentando, alguns deles, características um 

pouco diferentes daquelas que se observam nos séculos IX e X, que vão no sentido da uma 

menor espessura das paredes e das bases bem como do predomínio de cores escuras 

resultantes do usos sistemático de cozeduras redutoras que tendem a generalizar-se a partir 

de então. Também no vale do Douro esta forma aparece no reportório cerâmico de vários 

sítios, nomeadamente no Castelo de Arouca (Silva e Ribeiro, 1999 e 2006/2007), no 

Castelo de Matos (Barroca, 1988), na Malafaia (Silva et al., 2008), em Santo Estevão da 

Facha (Almeida et all., 1981), em Santa Cruz da Vilariça, em Torre de Moncorvo 

(Rodrigues e Rebanda, 1998) e em Baldoeiro (Rodrigues e Rebanda, 1995). Estes 

exemplares estão datados entre os séculos XII e XIV, sugerindo Mário Barroca que em 

Castelo de Matos a cronologia para estas peças possa recuar ao século XI. Mais 

recentemente, António Silva e Manuela Ribeiro (2006-2007) referem que efectuaram 

datações radiométricas na Malafaia e no Castelo de Arouca que apontaram para uma 

cronologia que remontará ao século IX. Todavia, as datações não são publicadas e 

desconhece-se qual o nível estratigráfico de proveniência e que tipo de amostra foi datada, 

o que seria fundamental para aferir a fiabilidade desta cronologia. Os alguidares estão 

igualmente bem representados em Conímbriga, onde se integram nas fases II e III da 

ocupação pós-romana daquela cidade. Datações de 14C efectuadas sobre fauna associada às 

cerâmicas permitiram aferir uma cronologia mais precisa para aquelas fases, que remetem 

para os séculos IX a XII (De Man, 2006 e De Man e Soares, 2007). Os alguidares do Alto 

Mondego estudados no âmbito desta dissertação, são claramente atribuíveis aos séculos IX 

e X, tal como atestam as várias datações efectuadas nos principais sítios arqueológicos. 

 O que é significativo apontar é que os paralelismos só devem ser feitos em termos 

globais, pois o que parece caracterizar as colecções cerâmicas alto-medievais, 

principalmente no que ao mundo rural diz respeito, é a diversidade. Ainda que o leque de 

formas seja limitado, a sua materialização faz-se de maneiras diferentes, o que resulta em 
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produtos diferenciados. Tal ocorre porque as produções cerâmicas (provavelmente como 

outras produções artesanais de uso quotidiano) são essencialmente locais, ou quanto muito 

regionais. Esta realidade reflecte a baixa profissionalização nesta actividade, sendo 

inexistentes as oficinas produtoras com artesãos especializados ou, quando existem, têm 

um carácter localizado. Apenas a partir da viragem do milénio, por toda a Europa 

Ocidental, se começa a documentar o aparecimento de oficinas especializadas claramente 

vinculadas à expansão do poder senhorial, que vão introduzir alterações fundamentais na 

produção, como sejam a maior estandarização das formas e a produção especializada que 

alimentará uma rede de comércio mais complexa (Quirós Castillo e Berengoetxea 

Rementeria, 2006). Em Castela e Leão, a partir dos séculos XII/XIII, esses centros 

produtores rurais diminuíram em favor do crescimento de oficinas vinculadas aos centros 

urbanos, onde se vão produzir peças de cozedura oxidante montadas a torno rápido 

(Benéitez et al., 1989). Em Portugal ainda não existem estudos que permitam efectuar estas 

generalizações e perceber os particularismos na evolução das produções cerâmicas 

medievais, mas conhecem-se já algumas produções regionais datadas dos séculos 

XIII/XIV, produzidas muito provavelmente em oficinas urbanas, tais como as cerâmicas 

medievais bracarenses que identificadas na Rua Nossa Senhora do Leite em Braga (Gaspar, 

1985). 

 O estudo das produções artefactuais alto-medievais deve, por isso, ter presente a 

profunda localização e é, deste modo, fundamental que se aprofunde o conhecimento a 

nível local e regional. 

 

 V.3.2- Outras produções de uso quotidiano 

 Relativamente a outras produções artesanais, é de referir que são baixas as 

quantidades de peças ou fragmentos de ferro ou bronze identificados. Na verdade, a sua 

ocorrência é praticamente vestigial, mesmo no Penedo dos Mouros, onde se pensaria que 

tivessem sido usados muitos cravos ou pregos para erguer a super-estrutura de madeira 

adossada ao tor principal. Conquanto as escórias sejam presença assídua nestes contextos, 

ainda que em baixo número, o seu achado remete para a existência de áreas de trabalhos de 

ferro dentro dos povoados ou nas suas imediações. Não se identificou contudo em 

escavação nenhuma destas áreas de trabalho. No caso do Castro do Tintinolho é 

observável uma concentração anormal de escórias no ponto mais elevado do castro, 

sugerindo que fosse aí a área de forja; porém, como este espaço não foi intervencionado 

apenas se pode sugerir a sua localização. 
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 Nos contextos alto-medievais estão ausentes os vidros, mas S. Gens e o Penedo 

dos Mouros revelaram um total de três contas de colar em pasta vítrea, que constituem o 

único “luxo” conservado usado por estas populações. Dois dos exemplares são muito 

singelos e apresentam desgaste de uso, enquanto que a única conta decorada, proveniente 

do Penedo dos Mouros, mostra algum requinte na sua execução e não se encontra tão 

desgastada como as restantes. Este tipo de bens deveria ser adquirido fora do âmbito destas 

aldeias, sendo impossível determinar qual terá sido o seu meio de aquisição. Compra? 

Roubo ou saque? Herança? As hipóteses possíveis são várias. 

 Comum seria a utilização da madeira, do osso, do corno e da cortiça para construir 

utensílios quotidianos e peças de mobiliário, tal como a bancada/banco corrido construído 

em madeira de carvalho identificada na cabana do sector II da Soida. 

 Tal como referido, as formas de cerâmica abertas são muito raras, bem como são 

inexistentes as formas mais pequenas, de tipo prato ou taça/tigela de uso individual. A sua 

ausência no reportório cerâmico não significa, porém, que estas peças não existiam no 

quotidiano dos habitantes do Alto Mondego. Certamente que existiriam, mas seriam 

fabricadas em madeira ou cortiça. Deveriam igualmente existir copos e talheres, ou outros 

utensílios de apoio à confecção e ao consumo alimentar, mas também estes de madeira ou 

osso que, como se viu, não se conserva nos terrenos graníticos. Só em ocasiões muito 

excepcionais este tipo de peças realizadas em materiais perecíveis se conservaram até à 

actualidade. Tal foi o caso da aldeia de Collitiere, escavada no Lago Paladru (Borgonha), 

datada do início do século XI (Colardelle e Verdel, 1993), ou nos materiais conservados nas 

turfeiras irlandesas datados da Alta Idade Média e do período viking, exposto no National 

Museum of Ireland, em Dublin. 

 O uso da madeira e da cortiça para fazer contentores e talheres está ainda 

documentado etnograficamente entre a parafernália dos pastores alentejanos: por exemplo, 

o “tarro” (recipiente com asa e tampa feito em cortiça que era usado para transportar as 

suas refeições) e o “cocho” (utensílio tipo concha usado para beber). Entre os pastores da 

Serra da Estrela, documenta-se igualmente o uso da madeira e do corno como matéria-

prima para vários objectos de uso quotidiano, nomeadamente para fazer colheres, tais 

como aquelas que se apresentam na figura V.8. A este mesmo propósito, escreve Martins 

Sarmento na Expedição Scientifica à Serra da Estrella em 1881: 

 

“São tambem notaveis as cucharras (colheres), fabricadas pelos pastores da Serra da Estrella, 

de “pau do ar” (chifre), preto ou branco, e com o seu cabo diversamente ornamentado” 
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(Sarmento, 1883, p. 24). 

 

 A denominação próxima do termo castelhano deveria resultar, segundo alguns 

autores (Lucas, 1965), dos contactos entre os pastores serranos e os pastores que viriam de 

Espanha pastorear no Verão os rebanhos do Mosteiro de Gaudalupe a partir do século XV 

(Pina, 1998). Estas peças são também descritas com alguma precisão por A. Lucas no seu 

estudo sobre a etno-sociologia pastoril da Serra da Estrela: 

 

“A confecção desta típica colher de pau que, num vulgar trém de cozinha, constitui a peça 

mais especìficamente popular [...]. O pau escolhido de urze, nogueira ou carvalho, resiste 

muito bem ao fio da melhor navalha [...]. A madeira em si deve apresentar já a forma de um 

rudimentar S para que mais fàcilmente se possa obter a cocharra. Muitas vezes a paciência 

do pastor arranca de uma mesma peça de madeira duas ou três cocharras, uma faca, um garfo 

e uma tesoura das tosquias. Este conjunto, aliás, com motivos decorativos simplesmente 

gravados ou pintados a branco e preto constituem a manifestação mais própria, mais típica do 

engenho pastoril da Serra” (Lucas, 1965, p. 30). 

 

 Deveriam ser igualmente em cortiça ou madeira as tampas dos potes/panelas e dos 

jarros, pois não se identificou nenhuma tampa em nenhum dos sítios arqueológicos 

escavados. O aparecimento da tampa ou testo em cerâmica no Alto Mondego será, pois, 

uma introdução tardia, já datada da Plena ou mesmo da Baixa Idade Média.  

 Na realidade, a utilização da cortiça está documentada arqueologicamente no 

Penedo dos Mouros, no Monte Aljão e em S. Gens. Todavia, o facto de se tratar de 

pequenos fragmentos carbonizados não permitiu reconhecer que tipo de utilização lhe foi 

dada nestes contextos. No século XX, o sobreiro é uma árvore praticamente exógena à 

região mas, entre os pastores transumantes da primeira metade do século XX, a cortiça é 

ainda usada para o fabrico de mobiliário, nomeadamente para construir os “cepos”, isto é, 

pequenos bancos individuais para se sentarem junto da lareira.  

 

“Durante a época de transumância, os pastores, por terras da Beira Baixa e Alto Alentejo, 

arrecadam algumas folhas de cortiça que, depois, trazem para a sua terra. É daí que fazem 

os cepos.  

“A cortiça é deitada de molho durante dois ou três dias e depois prensada sob um monte de 

lajes. As placas, em seguida, são cortadas, segundo esquemas vários e pregadas umas às 
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outras com cavilhas de carvalho” (Lucas, 1965, p. 31). 

 

 

 

Figura V.8 - Colheres em madeira e corno executadas por António Joaquim Guerra Tente nos anos 30 e 40 

do século XX, e que faziam parte do mobiliário do pastor transumante. Apresentam medidas longitudinais de 

141 mm (colher de madeira) e de 146 mm (colher de corno).  

 

 
 

Figura V.9 - Pormenor da decoração da colher em madeira.  
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 V.4 - Estratégias económicas: a exploração do território 

 

 A evidência arqueológica para as questões económicas é normalmente limitada e 

assenta muitas das vezes em indicadores secundários como a presença, concentração e 

dimensão de silos, recuperação de sementes e pólenes, estudo de eventuais faunas 

provenientes de contextos de lixeira, etc. No caso dos territórios cuja geologia é 

maioritariamente marcada pelos granitos, como é o caso do Alto Mondego, muitos destes 

indicadores não se conservam o que reduz drasticamente o leque de indicadores 

disponíveis para se efectuar uma análise das práticas económicas, e consequentemente das 

relações socioeconómicas, levadas a cabo por estas comunidades.  

 As comunidades alto-medievais que habitaram o Alto Mondego dedicar-se-iam, 

como tantos outros camponeses desta época, a uma economia de subsistência que 

implicava o cultivo de variados produtos agrícolas conjugado com a criação de animais. 

Admite-se que, apesar de ser uma área serrana e de tradição pastoril, não haveria dedicação 

exclusiva ao pastoreio, até porque, tal como sublinhou C. Wichkam “[...] the underdevelopment 

of the early medieval economy offered less icentive to spacialization, nas made spceialized economic activity 

rather more risky than it was either before or after” (1985, p. 152). A este propósito diz este autor 

que “pure pastoralism in European history is fact unusual. Much more common are economic systems 

involving a misture of stock-raising and cereal culivation” (Idem, p.122). A transumância horizontal 

ou a larga distância será uma realidade bem mais tardia que perdurará até ao século XX. 

Efectivamente só é possível a prática deste tipo de transumância quando há uma dedicação 

exclusiva ou praticamente exclusiva à pastorícia o que implica entre outras coisas uma 

especialização da actividade económica e a criação de excedentes para aquisição /troca por 

produtos que não eram produzidos por aquela família ou comunidade.  

 A pastorícia era certamente uma das actividades económicas praticadas durante a 

Alta Idade Média no Alto Mondego, mas seria efectuada em moldes muito diferentes dos 

registados pela etnografia no século XX. Por um lado a necessidade de sustentar uma 

economia de subsistência, a instabilidade político-militar dos séculos VIII a XI 

caracterizadora de uma região de fronteira e a impeliam os camponeses a praticar uma 

pastorícia que recorreria aos pastos comunitários da aldeia, ou da comunidade camponesa, 

recorrendo-se, quanto muito a pastos de outras aldeias vizinhas ou aos pastos serranos, 

num movimento de transumância vertical também documentado noutras regiões 

peninsulares na Alta Idade Média, nomeadamente nos Pirenéus (Quirós Castillo e 

Bengoetxea Rementeria, 2006) e em Castela (Escalona Monge, 2001 e Wickham, 1985). Em 
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termos arqueológicos pouco se conservou de restos animais que possam ajudar a construir 

uma ideia da criação de animais praticada no Alto Mondego. Pode-se imaginar, face às 

características da região (montanhosa e pouco fértil) que os animais de maior sucesso 

seriam as ovelhas e as cabras, mas não deveria estar ausente o gado bovino, fundamental 

animal de tiro e de transporte, ou eventualmente um ou outro porco. Nas escavações 

apenas se identificaram duas lamelas de dente (esmalte conservado) de ovelha ou cabra, 

recolhidas em S. Gens e na Soida e alguns fragmentos de osso no Penedo dos Mouros. 

Neste povoado foi possível identificar igualmente um espaço de estábulo para os animais, 

através da análise de fitólitos presentes no sedimento. Infelizmente nada se sabe sobre que 

animais estariam estabulados, pode-se depreender pela análise dos escassos fragmentos de 

osso conservados que poderiam ser cabras ou ovelhas. A tradição na criação destes animais 

deve remontar ao período romano, já que no Monte Aljão foi escavada uma estrutura 

artesanal, certamente destinada à lavagem e transformação das lãs que é abandonado no 

século IV. Todavia, esta actividade em período romano pouco teria haver com a criação de 

gado alto medieval, já que uma estrutura como aquela que se identificou implicaria um grau 

de especialização na produção que só era comportada dentro dos sistemas comerciais 

romanos.  

 A localização do sítio na Soida em plena montanha pode ser vista igualmente como 

um indicador de práticas relacionadas com a pastorícia. Tal como descrito no subcapítulo 

IV.6, aquele povoado dotado de muralha de pedra e paliçada implanta-se num esporão da 

vertente noroeste da Serra, controlando visualmente o vale do Mondego, mas não se 

destaca de forma evidente na paisagem. A área delimitada pela muralha e penedos é 

bastante vasta, apesar de presumir que apenas contivesse cinco ou seis unidades 

domésticas. A Soida em termos de funcionalidade poderá ser interpretada de duas 

maneiras, que acarretam realidades sociais diferentes: 

 

1. Poderia ter sido o espaço de habitação permanente de uma comunidade que 

exploraria este esporão serrano, bem como os espaços a este adjacente. Esta 

comunidade não seria ampla, presume-se que contaria com cinco ou seis famílias. 

Todavia, o espaço delimitado é vasto e, na sua maioria, íngreme e rochoso, pelo que 

deve ser visto como área para outras práticas, nomeadamente para recolher os 

rebanhos. A favor desta interpretação está ainda o facto de a produção cerâmica da 

Soida apresentar particularismo que não se evidenciam nas outras estações 

arqueológicas contemporâneas intervencionadas e o facto de ainda hoje o 
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povoamento serrano, estruturado em casais, ser permanente, dedicando-se os seus 

habitantes a uma agricultura baseada em alguns produtos hortícolas, no cultivo do 

centeio e do milho, que conjugam com o pastoreio de ovino-caprinos. Este 

povoamento evidencia que, apesar do clima mais rigoroso, habitar todo ano na 

serra é possível. Se se considerar que durante a Alta Idade a temperatura era mais 

elevada em média um a dois graus centígrados, torna-se mais plausível interpretar a 

Soida com um habitat permanente, quando ocorriam dias nevados (o que 

certamente deveria ser raro) os animais poderiam ficar estabulados. As culturas 

praticadas também deveriam estar adaptadas aos invernos serranos, à semelhança 

do que ocorre actualmente com a ocupação de casais rurais ainda habitados que se 

localizam nesta área, os denominados casais de Folgosinho (figura V.16). 

2. A Soida seria o espaço temporário de uma comunidade com actividade pastoril que 

se deslocaria à serra para aproveitar os pastos de verão. Funcionaria assim como 

uma branda, tal como aquelas que se documentam etnograficamente na Serra da 

Gerês, em particular em Castro de Laboreiro (Ribeiro, 1991 e Lima, 1996). A favor 

desta leitura está o facto de não se ter registado na Soida a presença de qualquer 

elemento de moagem, tal como aqueles que se identificaram no Penedo dos 

Mouros ou em S. Gens, bem como não se recolheram quaisquer elementos de 

fiação ou tecelagem, tais como cossoiros ou pesos de tear. Em desfavor desta 

interpretação está o facto, já apontado, da produção cerâmica aqui existente ser algo 

diferenciada das demais produções. Mas neste aspecto em particular há que 

considerar que apenas se poderá ter intervencionado a branda, estando a inverneira 

ou as inverneiras (no caso de Castro Laboreiro a cada um destas aldeias de vale 

correspondem várias brandas ou aldeias de montanha) ainda por identificar.  

  

 No actual território português o povoamento desdobrado em dois núcleos 

habitacionais, dividido em brandas (aldeias de montanha acima dos 1000 m de altitude, que 

são habitadas durante a Primavera/Verão) e inverneiras (aldeias de inverno, situada no 

vale) apenas se encontra documentado nas Serras da Peneda e do Gerês. Não existem 

registos documentais ou mesmo etnográficos que permitam supor que este tipo de 

mobilidade pudesse ter existido na Serra da Estrela, todavia apenas a continuação da 

investigação confirmará ou infirmará a hipótese da Soida ser um vestígio de um 

povoamento que comportaria a transumância vertical, ainda que esta pudesse não ter 

assumido a complexidade e amplitude populacional que foi atingida em Castro Laboreiro. 
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A este propósito Orlando Ribeiro escreve que “o carácter estacional da população é diferente dos 

movimentos de transumância que em algumas regiões portuguesas deslocam rebanhos e pastores da planície 

ou da Ribeira para as pastagens elevadas de Verão. Aqui é uma migração agrícola, embora o gado grosso e 

miúdo dela aproveite” (1991b, p. 255). 

  Um dos indicadores secundários de que era praticada a agricultura é a própria 

implantação dos locais de habitação. Em S. Gens o povoado está em pleno vale, o Penedo 

dos Mouros relaciona-se de forma evidente com a exploração do vale da Ribeira de Boco e 

no caso da Soida, apesar de se tratar de um sítio de montanha, o vale do Mondego jaz aos 

pés do monte em que este povoado se implanta e nos terrenos em seu redor era praticado 

o cultivo de centeio até aos anos 70 do século XX. Esta implantação limitaria as soluções 

produtivas mas não inviabiliza a conjugação da produção animal com práticas agrícolas 

 Através da análise carpológica e antracológica das espécies recolhidas nas 

escavações do Penedo dos Mouros e de S. Gens pode-se ter uma ideia que tipos de 

produtos agrícolas eram cultivados. Neste âmbito cabe fazer-se a advertência que este 

registo não é um reflexo exacto da importância que cada cultura assumiria nas produções 

agrícolas, é antes o registo daquilo que o tempo conservou e que estava presente nas 

estruturas arqueológicas no momento em que estas arderam. Estes macrorrestos vegetais 

representam uma parte dos produtos que estavam guardados ou estavam a ser usados no 

dia em que os sítios arderam. Esta fatalidade que ditou o abandono destes sítios permitiu a 

conservação de algumas destas espécies. Feita esta ressalva cabe agora mencionar que os 

habitantes do Penedos dos Mouros e S. Gens aproveitariam a cortiça dos sobreiros, que 

podiam ser plantados, mas que tinham necessariamente de ser mantidos para que 

produzissem a cortiça. Cultivariam também a cerejeira. O registo dos cereais é muito 

limitado, mas está presente o trigo. Cultivariam ainda leguminosas como as favinhas 

recolhidas às centenas no Penedo dos Mouros. Regista-se igualmente a presença de 

coentros, uma erva aromática que devia servir para temperar os alimentos ou para alguma 

mezinha.  

 

Quadro V.1 - Registo antracológico de eventuais espécies cultivadas identificadas no Penedo 

dos Mouros e S. Gens (Queiroz, 2009 e Queiroz, 2009)  

Sobreiro - Quercus suber* 4,7% 

Cerejeira/gingeira - Prunus avium/cesarus 12% 

Medronheiro - Arbutus unedo 83,3% 

* Um pedaço de cortiça foi identificado em S. Gens, os restantes no Penedo dos Mouros 

** O universo dos macrorrestos de árvores eventualmente cultivadas é de 42 fragmentos. 
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Quadro V.2 - Registo carpológico do Penedo dos Mouros e de S. Gens (Queiroz e Leewaarden  e 

Queiroz, 2009) 

 

 

Favinhas - Vicia Faba L. Var. minuta 99,2% 

Coentro - Coriandrum sativum L. 0,13% 

Trigo - Triticum aestivum L. 0,13% 

Cerejeira - Prunus avium* 0,13% 

Sementes indeterminadas 0,41% 

* Única semente proveniente de S. Gens 

** O número total de sementes é de 813.  

 

 A presença de elementos de moagem é um dos outros indicadores passível de ser 

usado quando se pretende efectuar algumas considerações sobre produção económica. 

Durante as escavações efectuadas no Penedos dos Mouros foram recolhidos vários 

elementos de moagem, moventes e dormentes de mós de vai-vem. Também em S. Gens se 

identificaram alguns exemplares, contrariamente na Soida não foi recolhido um só. A 

presença de mós não é só per se um indicador directo sobre a produção cerealífera, já que 

este tipo de elementos pode ser usado para triturar outro tipo de alimentos como a bolota 

ou a castanha, que deveriam ser igualmente consumidos na Alta Idade Média. É, todavia, 

de assinalar que estas mós são substancialmente diferentes das utilizadas em período 

Clássico, assemelham-se mais às mós pré-históricas. Tal alteração tipológica evidencia um 

menor esforço no fabrico deste utensílio, bem como reflecte a diminuição da quantidade de 

alimentos a moer, ou seja, estas mós não têm a mesma capacidade de moagem que tinham 

as mós manuais romanas. Cada família teria as suas mós e trituraria o cereal ou outro 

produto apenas quando o iria consumir. Não obstante, nesta fase o peso dos cereais na 

alimentação do homem e da mulher do campo não deve ter ainda o peso que assumirá a 

partir dos séculos XI e XII, quando os camponeses, para fazerem face às exigências de 

pagamento dos senhores, cultivavam em maior quantidade os cereais e reduzem 

drasticamente o consumo de carne, que se torna um produto alimentar fundamentalmente 

aristocrático (Quirós Castillo e Bengoetxea Rementeria, 2006) 

 Os cossoiros e pesos de tear são igualmente uma prova de actividade económica. É 

certo que não se consegue identificar que produto fiariam, mas certamente a lã ocuparia um 

lugar preponderante, devendo estar presente igualmente o tratamento do linho. A 
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existência de vários topónimos relacionados com o linho, como Linhares, atestam a sua 

importância. No Monte Aljão o tratamento das lãs deveria ser uma das actividades a que se 

dedicariam os trabalhadores daquela villa até ao século IV. Nos séculos IX e X a produção 

de tecidos seria uma produção de carácter local e certamente caseira. Cada família 

produziria o que necessitava e podia produzir. Quer em S. Gens quer no Penedo dos 

Mouros e no Castelo foram encontrados cossoiros em cerâmica que atestam esta 

actividade. Apenas no sítio da Soida não se identificou um único fragmento de cossoiro, o 

que, a par da falta de elementos de moagem pode indicar, uma função diferenciada para 

este sítio. 

 Para além da agricultura e da criação de animais, os habitantes desta região 

deveriam ainda caçar e efectuar a recolecção de frutos, cogumelos e outros produtos 

comestíveis que a natureza fornece. Certamente que a castanha e o medronho seriam uns 

dos produtos recolectados. O fruto do medronheiro e a própria madeira desta árvore 

foram identificados no Penedos do Mouros (quadros V. e V.). Talvez fermentarem o seu 

fruto e produzissem alguma bebida alcoólica com ele.  

 A floresta seria ainda um espaço fundamental não só para a recolecção, como 

igualmente para a obtenção de matéria-prima para a construção, bem como a recolha de 

lenha para combustível. O estudo dos macrorrestos vegetais permitiram traçar uma imagem 

do que poderia ser o coberto vegetal em redor das aldeias alto-medievais.  

 

“De forma algo especulativa poderemos imaginar um mosaico regional de vegetação composto 

pelo carvalhal negral supramediterrânico e o seu sub-bosque ou os seu matagais esclerófilos de 

substituição com medronheiros e pilriteiros; o urzal alto de Erica arborea, formações 

provavelmente ocupando áreas menos intervencionadas no andar médio da Serra; os bosques 

ribeirinhos de galeria do andar basal, bordeando os cursos de água permanentes, com freixos, 

choupos e salgueiros e os urzais mais húmidos de Erica lusitanica, nas clareiras e áreas 

intervencionadas das baixas, porventura grandes usados como pastagens naturais. 

Provavelmente correspondendo à vegetação de zonas eco-territoriais de exploração extensiva 

como pastagens, cobrindo porventura grandes extensões no andar médio da Serra, estão 

reflectidos os giestais altos e piornais, com leguminosas arbustivas (representadas pelos tipos 

morfológicos Genista florida, Cystisus e Adenocarpus), os matos baixos e charnecas 

com queiró e urze-roxa (e também leguminosas).” (Queiroz, 2009c, p.9) 

 

  Neste estudo, levado a cabo por Paula Queiroz, foi ainda possível verificar que os 
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carvões de madeira de carvalho-negral identificados em S. Gens, no Penedo dos Mouros e 

na Soida, bem como as madeiras de freixo de S. Gens apresentam anéis de crescimentos 

muito finos, “por vezes reduzidos a uma única fiada de poros de Primavera em anel e uma camada final 

de Verão muitíssimo estreita, tão estreita ou mais que os poros de Primavera” (2009e, p.6). Esta 

dificuldade de crescimento parece indiciar que estas árvores estariam em “stress biológico” 

porque provavelmente habitavam espaços já fora das condições climáticas e edáficas 

óptimas para o desenvolvimento normal daquelas espécies. Segundo a autora do estudo 

este cenário é compatível com uma paisagem “já fortemente desarborizada pela pressão humana” e 

coincidente com os dados da palinologia das turfeiras da Serra, onde se evidencia uma 

acentuada desflorestação a partir da segunda metade do século X (Van der Knaap e Van 

Leeuwen, 1995 e Janssen e Woldringh, 1981). A estes dados dever-se-á acrescentar ainda o 

factor climático. Os dados sobre o clima durante este período obtidos em vários pontos da 

Península Ibérica (ver subcapítulo III.1.4) asseguram que a temperatura seria mais elevada, 

sendo que algumas regiões o clima seria mais árido, noutras mais húmido. Não se sabendo, 

por agora, que características, o clima, assumiria no Alto Mondego, é verosímil pensar este 

factor possa ter interferido no crescimento normal das espécies arbóreas.  

 No entanto, os dados fornecidos pela análise antracológica indiciam apenas o que 

se estaria a passar com o coberto vegetal existente no território da aldeia, já que é pouco 

provável que os habitantes do Penedo dos Mouros, Soida ou S. Gens percorressem grandes 

distâncias para obterem troncos, por vezes enormes, para a construção das várias estruturas 

existentes na aldeia e no seu perímetro. Ali, no território explorado pelos aldeões, 

certamente que a floresta estava a ser reduzida para dar lugar a pastos e campos de cultivo. 

Neste âmbito apenas se pode especular, uma vez que não foi efectuado qualquer estudo 

dirigido ao território aldeão, que pudesse informar sobre o parcelário, a organização dos 

campos e pastos, as formas de alteração da morfologia, a exploração dos recursos 

aquíferos, etc. É possível que houvesse espaços cultivados individualmente e outros que 

seriam de gestão comum. Um exemplo deste tipo de partição está bem estudado geográfica 

e etnograficamente nas montanhas do NE peninsular (Fernández Mier, 2009) e é conhecida 

igualmente em outras montanhas da Europa Ocidental. Trata-se de sistemas de organização 

do espaço rural aldeão que visa rentabilizar ao máximo os recursos que o território oferece. 

Todavia nestes casos esta gestão comporta inclusive a exploração de áreas mais distantes da 

aldeia, isto é, no Inverno exploram-se as áreas mais próximas da aldeia e na Primavera 

inicia-se a subida aos montes, ou seja aos pastos de Verão, normalmente geridos pela 

comunidade, num claro processo de transumância vertical.  
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 Na Serra da Estrela a transumância vertical existiu a par da transumância horizontal. 

No estudo de O. Ribeiro sobre o pastoreio na Serra da Estrela está documentada este 

duplo movimento “em Abril derretem as neves e começam os rebanhos a subir à Serra. Se o tempo está 

bom, são levados ao pasto, juntos todos os gados da mesma povoação. os donos, que por essa época começam 

também a ocupar-se do preparo das sementeiras, revezam-se na guarda dos rebanhos. A cada possuidor de 

vinte ovelhas, por exemplo, compete andar um dia com o rebanho [...] a isto se chama correr a andada ou 

correr a volta. Quando o tempo está áspero, o que sucede com frequência na Primavera e no Outono, 

dormem pela Serra, em currais [...]. Logo que o tempo levanta e as nuvens grossas da tempestade se 

desfazem num nevoeirinho leve e claro, advinha-se o rebanho que sai dos abrigos para o pasto [...]. Pelo S. 

João (24 de Junho) povoam-se as alturas dos gados de fora: vêm principalmente das faldas da Serra e das 

terras baixas [...]. No S. Bartolomeu (24 de Agosto) começam a dispersar os grandes rebanhos e cada 

proprietário toma conta do seu gado. É a apartação [...].” (Ribeiro, 1940/41, p. 247-248). No 

entanto, a subida à Serra com o gado não parece ter proveitos efectivos se comparada com 

a estância dos rebanhos nas terras baixas, aliás ainda hoje o melhor queijo produzido é 

aquele cuja origem são rebanhos que pastam nos vales da terras baixas. A este propósito O. 

Ribeiro escreve “Aqui, os donos que interroguei durante as apartações responderam-me que era costume 

mandar o gado para a Serra, que sempre assim tinham feito, mas que, se os vivos ficassem na Terra Chã, 

lucrariam mais, pois na Serra, geralmente emmagreciam; que, todavia, os mandavam por não poderem 

ocupar-se dêles durante o período de trabalho intenso das colheitas” (p. 251). Quando o Inverno surge 

e começam a cair as primeiras neves abala-se com o gado para as terras baixas, em alguns 

casos o rebanho pastaria nos vales situados no sopé da montanha, mas larga maioria parte 

para terras mais longínquas. As deslocações de mais de 100 Km fazem-se à razão de 20 Km 

por dia e têm destinos diferentes conforme as povoações da Serra. “Os gados do Sabugueiro 

[concelho de Seia] vão quási todos para a Idanha [...]. Do lado de Mangualde da Serra [concelho de 

Gouveia] costumam ir para o Campo de Coimbra, e de Celorico para o Douro” (Idem, p. 256).  

 Não é possível, por agora, estabelecer a origem destes movimentos transumantes, 

as referências documentais mais antigas relativas à existência dos pastos serranos remontam 

às primeiras Cartas de Foral atribuídas às povoações serranas de Folgosinho (anexo III, 

documento 3), de Gouveia (anexo III, documento 6), de Linhares (anexo III, documento 

36), de Seia e de Manteigas. Daí se deduz a importância que os pastos teriam na economia 

das comunidades concelhias. A imprecisão na definição das fronteiras serranas patente 

naqueles documentos foi a causa de confrontos, por vezes bélicos, entre os vários 

concelhos serranos, na disputa dos terrenos de pasto baldios. Tais conflitos, com vários 

episódios documentados, são abordados quer no estudo já citado de O. Ribeiro, quer no 
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estudo de I. Pina sobre A Encosta Noroeste da Serra da Estrela. Um espaço rural na Idade Média 

(1998). É provável que a exploração sistemática desses pastos e a sua integração num 

sistema de transumância (vertical e/ou horizontal) seja anterior ao século XII, quando 

parece estar já bem estabelecido. Talvez os resultados dos estudos polínicos levados a cabo 

na Serra estejam a indicar o momento em que este espaço geográfico ganha importância 

económica. Ambos os estudos polínicos realizados (Van der Knaap e Van Leeuwen, 1995 e 

Janssen e Woldringh, 1981) apontam a viragem do milénio como o momento em que se 

intensifica a exploração dos terrenos de maior altitude, com aproveitamento do espaço para 

desenvolvimento de pastos. Ou seja, apenas no momento em que se começa a vislumbrar a 

acção do poder senhorial neste território é que a montanha é sistematicamente explorada. 

O estudo que J. Escalona Monge (2001) realizou sobre a exploração dos recursos pastoris 

na bacia do Douro durante os séculos X e XI pode ser um bom paralelo para o que terá 

ocorrido na Serra da Estrela. Com base na análise da documentação disponível, aquele 

autor conclui que a transumância horizontal apenas surge quando se detecta a acção directa 

dos poderes senhoriais em expansão, isto é, que a especialização na criação de animais na 

época medieval castelhana resulta da intervenção senhorial (laica e monástica), 

nomeadamente através da constituição de rebanhos próprios que acediam, através de 

mecanismos vários, aos pastos comunitários, propriedades das comunidades camponesas. 

Estas para gestão dos seus rebanhos manteriam apenas circuitos de transumância de curta 

distância (vertical), que terão sido aproveitados pelos poderes senhoriais para estruturarem 

os seus próprios interesses pastoris. 

 Também no Alto Mondego a gestão dos pastos e de outras parcelas agrícolas terão 

sido essencialmente comunal, e assim se terá mantido até ao século XX. No início da 

década de 40 daquele século. O. Ribeiro refere que “A fruição comum da terra está, e resto, ainda 

bem representada no baldio de Folgosinho. Em dia fixado pela Junta de Freguesia reúnem-se os chefes de 

família para tirarem as sortes, isto é, os quinhões de terra que caberão a cada um. Esta apropriação 

temporária dura uma colheita de centeio, ou seja pouco mais de um ano; finda a ceifa, o restôlho volve a ser 

pertença da comunidade e pasto comum, assim como o foram as fôlhas não cultivadas emquanto dura o 

pousio” (1940/41, p. 272). 

 Em forma de resumo, os dados actualmente disponíveis permitem traçar o seguinte 

panorama:  

 

• Séculos IV e V - são poucas as evidências para este período, mas é de supor que os 

sítios ocupados neste período como S. Gens e o Monte Aljão para além de 
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produzirem para consumo próprio, estivessem integrados nas redes comerciais 

regionais, que caracterizariam a economia rural romana das Beiras. Pelo menos no 

Monte Aljão a participação neste comércio deveria passar pela exploração dos 

recursos pastoris, nomeadamente na transformação e comercialização da lã em 

bruto ou de produtos dela derivados; 

•  Século VI a VIII - para além do Castro do Tintinolho, que apresenta vários 

problemas de interpretação devido ao deficiente e escasso registo arqueológico, 

nada se sabe sobre as estratégias económicas, pois não se escavaram quaisquer 

outros contextos destas cronologias; 

• Séculos IX e X - recolheram-se evidências para uma economia de subsistência 

assente numa conjugação de prática agrícolas variadas, criação de animais e 

recolecção. A especialização na produção e consequentemente da mão-de-obra 

deveria ser quase inexistente e a produção de excedentes estaria mais relacionada 

com garantir a sementeira do ano seguinte do que produzir para sustentar as rendas 

exigidas pelo emergente sistema senhorial; 

• Século XI - aparecem na documentação as primeiras menções a poderes supra-

locais, o que coincide com o abandono de S. Gens, Penedo dos Mouros e Soida e 

com uma intensificação na utilização do espaço serrano, o que parecem ser sinais 

da expansão do poder senhorial que levará a uma alteração radical dos 

comportamentos económicos, certamente com consequências na estrutura do 

povoamento.  

 

 Os produtos produzidos não deveriam divergir muito dos que tradicionalmente 

ainda se produzem na região, embora, certamente, em quantidades e modos de 

produção diferentes. Em 1527, Gil Vicente na Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela 

menciona-os deste modo: 

 

“Mandará a villa de Cea 

Quinhentos queijos recentes, 

Todos feitos à candea 

E mais trezentas bezerras, 

E mil ovelhas meirinhas, 

E duzentas corderinhas 

Taes, que em nenhuas serras 
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Não nas achem tão gordinhas. 

E Gouvea mandará 

Dous mil sacos de castanhas, 

Tão grossa, tão san, tamanha, 

Que se maravilhará 

Onde tal cousa s’apanha. 

E Manteigas lhe dará 

Leite para quatrorze annos, 

E Covilhan muitos pannos 

Finos que se fazem lá.” 

 

 

 V.5 - A ocupação do território: mudanças, alternâncias e permanências 

 

 No ponto de partida desta dissertação explanado na tese de mestrado intitulada A 

ocupação Alto Medieval da encosta Noroeste da Serra da Estrela, publicada em 2007, traçou-se uma 

evolução na ocupação do território em que se assistia a três momentos diferentes e que 

podem ser resumidos do seguinte modo (Tente, 2007a):  

 

• Séculos VI-VIII. Poucos dados disponíveis. Os sítios do Freixial/Safail e do Monte 

Aljão são interpretados como villae romana com provável perduração durante a Alta 

Idade Média. Considerou-se que durante este período se manteria a lógica de 

implantação dos sítios romanos, ou seja, a escolha de zonas baixas ou de vales mais 

desenvolvidos e com abundância de recursos hídricos. Nesta lógica associa-se, 

como hipótese interpretativa, o sítio do Safail/Freixial à paróquia sueva de 

Suberbeno; 

• Séculos VIII-X. Nesta fase desestruturar-se-ia o povoamento anterior em resultado 

de uma prolongada ausência de poder central ou regional. Como resposta as 

populações locais teriam encontrado soluções diversas que respondessem, por um 

lado, à insegurança de espaço de fronteira e, por outro, às necessidades de 

subsistência. Na prática tal resultaria na ocupação de espaços de maior altitude 

(planalto serrano), no reforço da defesa dos acessos à serra, e no aparecimento de 

estruturas defensiva nas áreas de vale, tal como o Penedo dos Mouros; 

• Séculos X-XII. A partir deste momento seria visível a acção de um poder regional 
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ou central, com o aparecimento, na documentação escrita de referências aos 

castelos da meia encosta, que provavelmente teriam origem na reestruturação de 

Afonso III. É nesta fase que surge a Civitas de Seia e depois a Terra de Seia, já no 

âmbito da reorganização imanada de Fernando, o Magno. Na fase final observa-se a 

intervenção directa de D. Afonso Henriques que inicia a atribuição de Cartas de 

Foral às povoações beirãs e que vende directamente propriedades a particulares.  

  

 A evolução traçada baseava-se essencialmente em dados provenientes de trabalhos 

de prospecção arqueológica que, como largamente comentado nesta dissertação, levanta 

muitos problemas de atribuição cronológica e funcionalidade dos espaços. O 

desenvolvimento de escavações arqueológicas efectuadas nos últimos quatro anos de 

investigação permitem redesenhar alguns aspectos da proposta apresentada em 2007. 

 

 V.5.1 - A problemática das sepulturas escavadas na rocha 

 

 Os vestígios arqueológicos de cronologia medieval mais marcantes da paisagem 

actual do Alto Mondego são as sepulturas escavadas na rocha. Não que se destaquem na 

paisagem, pelo contrário, mas porque são uma realidade muito presente e conhecida de 

todos. Basta olhar para a figura V.10 para se perceber o que isto significa. Dos 136 sítios 

medievais apresentados no Anexo IV, 103 são locais com sepulturas escavadas na rocha, o 

que representa 75,7% da totalidade das ocorrências.  

 Não obstante esta presença marcante no território, este tipo de vestígios levanta 

várias questões que importa elencar: 

 

• A primeira, e talvez a mais significativa, é a dificuldade de se lhes atribuir uma 

cronologia mais específica. Efectivamente, esta questão tem sido debatida desde o 

momento em que se publicaram os primeiros trabalhos sobre esta temática. São 

conhecidas as teorias sobre a periodização das sepulturas rupestres avançada por A. 

del Castillo e todas as demais críticas que se lhe sucederam e que não importa, neste 

caso, voltar a discutir (Tente, 2007a). O principal problema reside no facto destas 

sepulturas serem escavadas em granito ou xisto (no caso particular do Alto 

Mondego) e estarem desprovidas, na sua larga maioria, de qualquer espólio 

osteológico ou artefactual. Em alguns casos foram posteriormente adaptadas a 

diversas utilizações de carácter agrário, tais como a sua utilização como bebedouros 
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para animais ou a sua transformação em lagares. Em termos genéricos é hoje 

comummente aceite que este tipo de vestígios sepulcrais terá a sua origem no início 

da Alta Idade Média, estando, por exemplo, no Baixo Aragão datadas por 

radiocarbono dos finais do século V ao século VII (Laliena Corbera, Ortega Ortega 

e Benavente Serrano, 2007). A sua utilização perdurará até ao século XV, pelo 

menos no âmbito de cemitérios paroquiais, onde foram sistematicamente 

reutilizadas, tal como documentou a datação obtida para um enterramento deste 

tipo na necrópole de S. Pedro de Marialva (Cunha, Umbelino e Tavares, 2001); 

• A segunda questão prende-se com o facto deste tipo de vestígios reflectir de forma 

sistemática padrões de dispersão no espaço que se podem considerar bem 

marcantes. A análise da figura V.11 demonstra este mesmo padrão, que se encontra 

documentado em diversas áreas em que foram estudados estes tipos de vestígios. 

• A terceira questão está relacionada com a relação destes sepulcros rupestres com o 

povoamento. Em trabalho pioneiro ao nível das realidades portuguesas, M. J. 

Barroca sugeriu que o padrão de dispersão já referido reflectiria um povoamento 

disperso, partindo do pressuposto que as sepulturas estariam localizadas junto ou 

próximo dos lugares de habitação. E a maioria dos trabalhos subsequentes sobre a 

temática das sepulturas escavadas na rocha ou sobre o povoamento têm ecoado 

esta ideia. No fundo, a visibilidade das sepulturas rupestres colmatava a 

invisibilidade dos vestígios de habitat, pelo que seriam um meio fácil de tentar 

caracterizar o povoamento. 

  

 No que diz respeito à cronologia pouco se pode adiantar. Efectivamente, a 

longevidade deste tipo de solução funerária e a falta de indicadores cronológicos mais 

precisos que lhes possam ser associados não permite grandes avanços neste tema e 

principalmente não habilitam a grandes generalizações. No presente caso efectuaram-se 

duas datações de amostras provenientes de sepulturas escavadas na rocha, mas que 

expressam unicamente o momento em que aquela amostra específica se associou ao 

sepulcro. Isto quer dizer que, mesmo quando há matéria orgânica que permita obter 

datações por radiocarbono, apenas se está a datar a amostra e não a sepultura propriamente 

dita. Está amplamente documentada a reutilização sistemática deste tipo de estruturas, tal 

como detectado no caso do Alto da Quintinha (sub-capítulo IV.10), onde se exumaram 

dois indivíduos, tendo sido apenas possível datar um deles, por falta de colagénio 

conservado no outro. Neste caso em particular a datação aponta que o indivíduo cujos 
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ossos estavam melhor conservados (e que logicamente deverá corresponder ao último aí a 

ser inumado) tenha falecido na segunda metade do século X (quadro V.3). No caso do 

Monte Aljão (sub capítulo IV.1), a situação é um pouco mais complexa. Aqui as sepulturas 

careciam de qualquer material osteológico conservado, apesar de se terem detectado 

sepulturas ainda seladas. Porém, durante a escavação de uma delas foi possível reconhecer 

vários fragmentos de pequenos carvões integrados no sedimento de enchimento da 

sepultura. A análise dos mesmos identificou a presença de madeiras de freixo e de 

carvalho-negral que parecem estar associadas a uma cobertura de madeira colocada 

previamente às lajes de granito conservadas. Identificou-se igualmente a escassa presença 

de esteva/sargaço que deve corresponder a uma intrusão de material queimado proveniente 

das imediações da sepultura e que aí terão entrado provavelmente numa das últimas 

utilizações do sepulcro. Para evitar o efeito da madeira antiga que os macrorrestos de 

árvores de grande porte implicariam, optou-se por datar a amostra de arbusto, ainda que 

conscientes que se trata de uma datação indirecta. O resultado aponta, tal como no Alto da 

Quintinha, para o século X. Portanto, nos dois casos apresentados foi possível documentar 

a utilização deste tipo de estruturas sepulcrais durante o século X, e pode-se ir mais longe e 

afirmar que estas duas sepulturas terão tido a sua última utilização naquela centúria. No 

entanto, isto nada diz acerca do momento em que foram construídas e pouco indica sobre 

a diacronia de utilização da necrópole do Monte Aljão.  

 A expansão da rede paroquial medieval e as implicações que tais estruturas 

eclesiásticas tiveram na organização dos rituais religiosos são um bom indicador 

cronológico para os vestígios dispersos de sepulturas rupestres. A igreja paroquial chamará 

a si os sacramentos da vida de um cristão, nomeadamente o último sacramento e a 

agregação a si, em termos físicos, dos enterramentos dos seus paroquianos. A partir desse 

momento as inumações vão tendencialmente concentrar-se no cemitério anexo à igreja (tal 

como se documenta em Algodres) e progressivamente abandonam-se as soluções de 

enterramento dispersas pelo território. Os séculos XI/XII marcariam, assim, uma 

tendência de abandono das soluções funerárias rupestres dispersas, o que não significa que 

em alguns casos as sepulturas não continuassem a ser usadas e que não se usassem ou 

construíssem sepulcros escavados na rocha nos cemitérios paroquiais. 
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Figura IV.10 - Localização dos sítios com sepulturas escavadas na rocha: ● sepulturas isoladas; ● conjunto de 

2/3 sepulturas; ● necrópoles de 4 a 20 sepulturas; ● necrópoles com mais de 20 sepulturas. 

 

 A análise da relação espacial da necrópole de S. Gens e da localização da sepultura 

do Penedo dos Mouros são igualmente indicadores de cronologia a ter em conta. No 

primeiro caso, a associação entre a necrópole e o povoado/aldeia parece ser inquestionável, 

pois, não obstante a dispersão por uma grande área, nenhuma das sepulturas se implanta 

no interior do espaço habitacional. O povoado/aldeia é abandonado muito provavelmente 

na segunda metade do século X para não voltar a ser ocupado até à actualidade, o que é um 

indicador indirecto de que esta necrópole estaria a ser igualmente abandonada nesta 

centúria. Esta datação concorda, curiosamente, com as datas obtidas para as sepulturas 

referidas. No Penedo dos Mouros a situação é diferente. Também aqui a estrutura 

defensiva/habitacional é abandonada na segunda metade do século X, mas a sepultura que 

se implanta no topo do tor principal, só deve ter sido construída após a destruição do sítio, 

marcando a importância que este teve para a comunidade que o erigiu e, em particular, para 

o indivíduo que aí foi sepultado e que pode ser visto como a personagem que deveria 
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estruturar/organizar aquela comunidade. Trata-se de uma sepultura única, implantada de 

forma destacada e empregando uma boa técnica de trabalho da rocha.   

 Resumindo, os dados que o estudo do Alto Mondego permitiram até agora coligir 

indiciam uma utilização deste tipo de soluções funerárias nos séculos IX a XI, não havendo 

qualquer informação que habilite a indicar qual a centúria em que se inicia ou se vulgariza a 

sua utilização. É, pois, com muita cautela que se deve usar este tipo de sepulcros, sem mais 

nenhuma informação adicional, para caracterizar uma determinada ocupação. Os mapas 

construídos com base na sua localização representam, assim, imagens anacrónicas, que 

concentram, certamente, vários momentos que não são contemporâneos. Esta é uma 

limitação inegável, mas também incontornável, para a maioria dos vestígios deste género. 

Tal reparo não significa que esta visível marca do passado medievo não deva ser estudada e 

considerada nas análises sobre os rituais, modos de vida e de exploração do território das 

comunidades alto-medievais. Pelo contrário, pretende-se apenas alertar para as limitações 

deste tipo de registo e dar achegas para se contornar estas mesmas limitações.     

  No que concerne ao padrão de concentração/dispersão no espaço deste tipo de 

vestígio, verifica-se a sua grande dispersão no território e a ausência sistemática de 

agrupamentos de mais de 10 sepulturas. No caso em presença S. Gens, é claramente uma 

excepção. Efectivamente, no Alto Mondego as necrópoles são minoritárias, representando 

27,1% dos sítios com sepulturas e, entre estas, apenas 3,8% têm mais de 20 sepulturas, 

4,8% têm entre 10 e 20 sepulturas e 19,4% são necrópoles com menos de 10 sepulturas 

(figura IV.10). A maioria dos casos documentados pela prospecção são conjuntos de duas a 

três sepulturas (38,8%), enquanto que 33,9% são sepulturas isoladas. Esta situação 

encontra-se igualmente documentada em regiões próximas. Os estudos de Marina A. Vieira 

(2004) no Alto Paiva reconheceram igualmente este padrão: dos 32 sítios identificados com 

sepulturas escavadas na rocha, em 15 registam-se sepulturas isolada e em apenas três sítios 

se identificaram oito ou mais sepulturas. Também no trabalho de Sandra Lourenço (2007) 

na bacia do Rio Alva (afluente do Mondego) esta situação repete-se. Em 85 sítios 

identificados com sepulturas escavadas na rocha, 30 apresentam apenas uma sepultura, em 

34 identificaram-se 2/3 sepulturas e apenas em três são reconhecidos mais de 10 sepulcros, 

tendo apenas um dos sítios mais de 20 sepulcros (em número de 27). Na área contígua de 

Viseu o estudo de Jorge A. Marques (2000) mostra igualmente um padrão semelhante, ou 

seja, em 31,5% dos sítios apresentam apenas um sepulcro, em 43,9% dos sítios 

identificaram-se 2/3 sepulturas, em 17,4% dos sítios reconhecem-se pequenas necrópoles 

de 4 a 10 sepulturas e em apenas 2,8% se registaram mais de 10 sepulcros. Há, assim, 
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claramente um padrão na Beira Interior que tende à dispersão em detrimento da existência 

de grandes necrópoles concentradas 

 Muito se tem escrito sobre a relação das sepulturas escavadas na rocha com as 

estruturas de habitat. Na maioria dos casos os investigadores têm considerado que a 

própria dispersão dos sepulcros reflectiria uma, dispersão do povoamento, e tal passou a 

ser um factor caracterizador do povoamento alto-medieval português. Tal posição justifica-

se por dois factores principais. O primeiro prende-se com o facto de ser relativamente 

comum observar-se nas imediações das sepulturas alguns fragmentos de cerâmica comum 

ou de construção, normalmente de cronologia romana ou tardo romana, à superfície. Tais 

indicadores sugerem a presença de estruturas habitacionais na proximidade. Todos os 

investigadores portugueses que têm trabalhado esta temática no centro/norte português 

têm, de alguma forma, documentado esta situação. No Alto Paiva, Marina A. Vieira (2004) 

identifica esta associação em 8 dos 32 sítios referenciados; no Alva, Sandra Lourenço 

(2007) reconheceu vestígios de cerâmica de construção e comum em 53 dos 85 sítios que 

apresenta; também na área de Viseu Jorge A. Marques menciona esta recorrência, e na 

bacia do Alto Douro português, I. Alexandra Lopes (2002) refere que, entre os 72 sítios 

com sepulturas escavadas na rocha que identificou, em 30 havia vestígios de cerâmica 

romana/medieval nas proximidades, relacionando-os com o espaço de habitação dos 

utilizadores das sepulturas. Também no Riba Côa, I. Martín Viso (s.d) observa que em 15 

dos sítios, num universo de estudo de 44, há uma associação espacial com vestígios de 

época romana. 

  É, porém, difícil compreender o que isto significa, e se de facto existe uma relação 

de contemporaneidade entre os vestígios cerâmicos e as sepulturas.  

 No Alto Mondego, 39,8% dos sítios com sepulturas estão associados espacialmente 

a vestígios de cerâmicas comum e de construção, que são consentâneos com uma ocupação 

do tipo habitacional (figura IV.11). Destes, cinco sítios foram objecto de escavação 

arqueológica, com resultados muito diferentes.  

 No Monte Aljão identificou-se uma necrópole de sepulturas escavadas no saibro de 

granito (em número indeterminado) que cortaram os níveis romanos aí existentes, 

provavelmente correspondentes a uma villa. Esta necrópole aparenta estar bastante 

concentrada no espaço, tendo-se registado sobreposições de sepulturas. Não foram 

identificadas associações de espólio com os enterramentos. É provável que existisse uma 

área preferencial para inumações infantis. A datação obtida para o enchimento de uma das 

sepulturas aponta para uma utilização durante o século X. Não é claro, qual o momento de 
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fundação desta necrópole e, consequentemente, não se sabe se a villa encontrava-se já 

abandonada quando surgem os primeiros enterramentos, ou se, pelo contrário, existe uma 

continuidade ocupacional desde a sua construção no século II d.C até ao século X. Não 

existem igualmente dados que associem esta necrópole a um edifício religioso. 

 No Castelo foram identificadas três sepulturas, sendo uma destas atribuível a uma 

criança. Estas implantam-se no interior de um recinto fortificado de cronologia incerta. As 

escavações aqui realizadas foram inconclusivas quanto à atribuição de uma cronologia mais 

precisa dos vestígios cerâmicos observados à superfície, mas permitiram perceber que há, 

na época medieval, uma ocupação habitacional deste espaço. Pela densidade e qualidade 

dos vestígios é provável que se trate apenas de uma ocupação de carácter familiar ou uma 

ocupação fugaz, originada por um momento de instabilidade.  

 A situação do Penedo dos Mouros é bastante diferente. A sepultura escavada na 

rocha aí existente ocupa um lugar de destaque e deve ter sido construída num momento 

posterior à destruição deste espaço habitacional fortificado, o que ocorreu posteriormente à 

segunda metade do século X. 

 S. Gens é a excepção no que concerne à concentração de sepulcros. Trata-se da 

maior necrópole de sepulturas escavadas na rocha identificada no Alto Mondego e uma das 

maiores identificadas em toda a Beira. As sepulturas encontram-se dispersas por um espaço 

alargado e nenhuma ocupa o espaço interior do povoado/aldeia fortificada aqui existente, o 

que habilita a que se estabeleça uma relação de contemporaneidade entre o espaço habitado 

e o espaço sepulcral. Á superfície observam-se sobretudo vestígios cerâmicos romanos 

(tegulae, imbrices, cerâmica comum, terra sigillata), mas a ocupação romana até ao momento 

documentada não ultrapassa o século IV ou inícios do V. Portanto, a necrópole não tem 

qualquer relação com estes vestígios em concreto. Efectivamente parece haver um hiato 

ocupacional entre os séculos V e VIII/IX. As datações obtidas para o povoado indicam 

uma ocupação entre os séculos IX e X, a qual será a responsável pela construção dos 

sepulcros rupestres. Aqui o problema não é a cronologia, mas sim o tentar compreender à 

luz de todo o território do Alto Mondego, porque razão apenas se regista uma elevada 

concentração de sepulcros nesta necrópole (são conhecidos actualmente 57 sepulturas, mas 

existiriam mais que entretanto foram destruídas), o que contrasta de forma bem marcada 

com outras necrópoles bem mais pequenas e com a imensidão de sítios que conta apenas 

com uma a três sepulturas. A explicação que se afigura mais lógica é a de que a necrópole 

de S. Gens está associado a um povoado/aldeia, ou seja a uma concentração populacional, 

enquanto que os demais sítios corresponderiam a um mais povoamento disperso. Contudo, 
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há outros sítios com características habitacionais semelhantes a S. Gens, como o Penedo 

dos Mouros ou a Soida, e aos quais não se associam necrópoles desta dimensão. Aliás, no 

caso específico da Soida não há sequer um único vestígio sepulcral. Sublinhe-se que, para 

já, não existem dados suficientes para que se considere a quantidade de sepulturas 

concentradas em determinado espaço como um factor determinante para que se caracterize 

o tipo de povoamento ou a importância que o sítio teria na construção social do território. 

Outro exemplo que marca bem esta reserva na relação do número de sepulturas com a 

importância do sítio é a própria Igreja de S. Pedro da Lourosa, situada na extremidade 

ocidental da Terra de Sena (Seia). É inquestionável que esta igreja, datada dos inícios do 

século X, teve um papel estruturante tanto social como político naquela região, contudo, a 

esta apenas se associam 27 sepulturas, um número muito inferior ao registado em S. Gens. 

Por outro lado, não parece ser verosímil que no território do Alto Mondego durante o 

século X apenas existisse uma aldeia (S. Gens). Também não se rejeita completamente a 

hipótese de poder existir um povoamento disperso, mas certamente este não devia ser o 

modelo dominante. Pese embora as acentuadas diferenças regionais e até locais, a 

investigação nestas temáticas realizada por toda Europa Ocidental tem mostrado que a 

tendência no povoamento alto-medieval é para a concentração ao invés da dispersão.  

 Nestas ponderações há ainda a ter em conta que inumar em sepulcros rupestres não 

era a única solução funerária, as demais são tão ou mais invisíveis que os vestígios 

habitacionais alto-medievais. Por outro lado, sabe-se que muitas destas sepulturas foram já 

destruídas ou se encontram ocultadas. Estes factos distorcem a imagem que se constrói 

destas realidades e é preciso ter alguma ponderação na interpretação dos dados de 

superfície e nas generalizações que se fazem com base nesses mesmos dados. 

 Em Algodres, antes da escavação arqueológica, era óbvio que havia uma relação 

espacial entre sepulturas medievais e vestígios habitacionais de cronologia romana. Os 

trabalhos aí efectuados identificaram uma grande necrópole que integra várias soluções de 

inumação (sepulturas escavadas na rocha, enterramentos em fossa simples, sepulturas 

estruturadas com pedras e sarcófagos) e uma ocupação de carácter habitacional do século 

IV/V, que estratigraficamente ocupa os níveis anteriores às primeiras inumações. Aqui a 

relação de contemporaneidade entre estes diferentes vestígios não foi comprovada, não 

havendo, para já, qualquer indicador de que a necrópole seja anterior ao século X/XI. A 

grande concentração de sepulturas, neste caso em particular, prende-se com o dilatado 

espaço de tempo em que a mesma foi utilizada, estimando-se que tenha estado em uso 

cerca de 800 anos, ou seja, entre os séculos X/XI e o século XIX. 
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Figura IV.11 - Localização dos sítios com sepulturas escavadas na rocha associados a vestígios artefactuais 

consentâneos com estruturas de habitat: ● sítios com dados unicamente provenientes da prospecção; ● sítios 

com dados provenientes de escavação - 1 - Monte Aljão; 2 - Castelo; 3 - Penedo dos Mouros; 4 - Algodres; 5 

- S. Gens; ๏ - Trancoso. 

 

 Mas nem todos os sítios medievais do Alto Mondego se compõem de sepulturas 

escavadas na rocha. Identificaram-se igualmente sítios arqueológicos com características de 

espaços habitacionais, que não estavam relacionados espacialmente com sepulcros 

rupestres, tal foi o caso da Boiticela ou da Soida. Apenas no segundo caso se 

intervencionou arqueologicamente o local e se pode afiançar uma cronologia mais 

específica que não dependa de especulações mais ou menos anacrónicas dos vestígios de 

superfície. A cronologia absoluta obtida para a ocupação da Soida indica que este 

povoado/aldeia seria contemporâneo do Penedo dos Mouros e de S. Gens. Todavia, ao 

contrário daqueles, não existe registo de qualquer vestígio funerário associado. Ou seja, 

pese embora a importância das sepulturas escavadas na rocha para a identificação espaço 

habitacionais alto-medievais, existem sítios arqueológicos que não lhes estão associados, 
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como devem existir sepulturas que não se encontram relacionadas directamente com 

espaços de habitação.  

 Recentemente, I. Martín Viso refere que a constatação de um padrão de dispersão 

das sepulturas escavadas na rocha não implica necessariamente um povoamento disperso, 

esse padrão reflecte principalmente “la ausencia de uma articulación centralizada y rígida del espacio 

de inhumación. Esta situación puede convivir perfectamente con un poblamiento concentrado o, si, se 

prefiere, aldeano, como ocurre en el norte de Francia” (2009, p. 125). Este autor sugere ainda que as 

sepulturas podem ser usadas como “una suerte de marcadores de propriedad en una sociedad ágrafa, 

un símbolo presente en la paisaje de que un grupo humano [...] tiene derechos sobre ese sector, unos derechos 

transmitidos de generación en generación desde los ancestros que fueron allí enterrados. Pero este control 

también podrá ejercerse por unidades familiares, lo que explicaría la presencia de las tumbas aisladas o de 

pequeños conjuntos dominando potenciales espacios agroganaderos” (Idem, p.132). Esta hipótese 

interpretativa parte do pressuposto de que as sepulturas escavadas na rocha se implantam 

em locais explorados em termos económicos, e que seriam uma espécie de marcos de 

propriedade, numa sociedade onde a documentação escrita não teria qualquer expressão. 

Esta hipótese interpretativa é tentadora mas difícil de comprovar e não implica 

necessariamente que as sepulturas não pudessem estar relacionadas com o espaço 

habitacional. Uma e outra interpretação não se anulam pois ainda pouco se sabe sobre os 

padrões de povoamento e qual a relação espacial dos espaços habitados com o espaço 

explorado economicamente. Explorar-se-ia o espaço contíguo à aldeia? Uma comunidade 

poderia explorar espaços longínquos em relação à sua aldeia? Eram espaços comunitários 

ou propriedades individuais? O povoamento estruturar-se-ia, paralelamente a algumas 

concentrações de tipo aldeão, em pequenos casais agrícolas que exploravam uma 

determinada propriedade, à semelhança do que ocorre ainda no planalto da Serra da 

Estrela? As perguntas são muitas e apenas se podem avançar com hipóteses de trabalho. As 

generalizações são por agora impossíveis de se fazer e torna-se ainda muito difícil perceber 

qual a relação deste tipo de vestígios funerário com os padrões de povoamento. Só a 

continuação de trabalhos de escavação arqueológica e análise micro-espacial permitirão 

caracterizar melhor o padrão ou padrões que reflictam esta relação. 

 

 V.5.2 - Perspectiva diacrónica do povoamento 

  

 Qualquer proposta de faseamento diacrónico na ocupação do território assenta nos 

indicadores arqueográficos disponíveis, como as tipologias cerâmicas, as moedas, os 
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materiais de construção, as técnicas construtivas e a arquitectura das estruturas. Tal análise 

foi realizada sistematicamente quando era possível e os seus resultados são apresentados no 

capítulo dos contextos arqueológicos. 

 Para as cronologias alto-medievais, tal como referido, há poucos materiais que se 

possam usar com fósseis directores pelos factores sobejamente conhecidos: a rarefacção da 

circulação monetária; a reutilização de materiais de construção romanos; a cessação dos 

circuitos comerciais da larga escala e a diminuição das trocas comerciais a nível regional; o 

aumento das produções cerâmicas de carácter local (tal como documentado pela própria 

análise das pastas cerâmicas realizada), que implicou o aparecimento de tipos muito 

localizados, que importava identificar, classificar e datar. Neste panorama foi essencial 

recorrer a métodos de datação radiométrica de contextos escavados para colmatar estas 

dificuldades. A discussão dos critérios de aplicação do método de datação pelo 

radiocarbono é apresentada nas opções metodológicas, mas em termos gerais optou-se por 

datar apenas amostras de espécies conhecidas e de vida curta que se correlacionassem 

directamente com a ocupação humana que se pretendia datar.  

 No gráfico V.5.1 e do quadro V.3 são apresentadas todas as datações por 

radiocarbono efectuadas no âmbito deste estudo, organizadas por sítio. Apesar de os 

resultados obtidos serem apresentados e discutidos nos subcapítulos referentes aos sítios 

onde se efectuaram escavações arqueológicas (que forneceram amostras passíveis de se 

obter datações credíveis), de seguida comentam-se no seu conjunto.  

 No Monte Aljão efectuaram-se quatro datações, todas de amostras de vida curta 

(urze, cortiça e esteva ou sargaço). A cortiça (Wk-25176) provém do interior da pia de 

granito ali identificada e data o seu abandono, contemporâneo do abandono da totalidade 

do complexo onde se integra. O resultado da datação obtida para uma amostra de urze 

queimada (Wk-27457) que se recolheu no nível de incêndio ocorrido após o abandono do 

sítio (UE 47) é, por isso, semelhante, e comprova que esse momento ocorreu entre os 

séculos III e IV. A datação da amostra proveniente da UE 29 é anómala (Wk-27458), pois 

deveria ser posterior à obtida para a UE 47. No entanto, o resultado aponta para a 

mudança da Era, ou seja, cerca de trezentos a quatrocentos anos mais antiga. Tal explica-se 

pelo facto deste sítio ter sido sujeito a profundas afectações e remobilizações de solos 

resultantes da sua longa utilização agrícola. A quarta datação foi obtida sobre uma amostra 

de esteva ou sargaço, que se recuperou no interior da sepultura II (Wk-27459), a qual 

aponta para uma ocupação deste espaço no século X. A escolha da amostra foi 

determinada pela ausência de restos humanos conservados nesta necrópole, mas levanta 
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problema de interpretação cuja discussão foi apresentada no subcapítulo IV.1. 

 No sítio da Soida obtiveram-se três datas díspares entre si. A datação WK-20462 

refere-se a uma amostra de uma espécie espontânea de vida curta que ardeu na sequência 

de um incêndio, provavelmente natural, ocorrido num momento (século XIII) em que o 

sítio estava já abandonado. A ocupação do sítio está expressa na datação obtida sobre uma 

amostra de um arbusto usado como combustível na lareira identificada no sector II (Wk-

27454). Trata-se de uma datação altamente fidedigna porque se data uma espécie de vida 

curta usado num momento concreto da vida daquele sítio ocorrido no século X. Por outro 

lado, a datação WK-25174, cuja amostra consistia num pedaço da tábua de carvalho negral 

usado como banco/bancada no mesmo contexto habitacional da lareira referida, é dois a 

três séculos mais antiga. Este resultado ilustra como duas amostras de um mesmo contexto 

podem ser tão diferentes, ou seja, que a datação de espécies de vida longa, como o 

carvalho, deve ser rejeitada por ter o “efeito de madeira antiga”. A realização destas duas 

datações foi um exercício deliberado para atestar este pressuposto e demonstrar 

efectivamente porque razão não se devem datar amostras de carvões de espécies 

desconhecidas, por poderem pertencer a árvores cujo ciclo de vida pode durar centenas de 

anos. 

 Nos contextos medievais de S. Gens obtiveram-se duas datações estatisticamente 

equivalentes. Uma refere-se a uma amostra de cortiça (Wk-25175) proveniente da paliçada 

que circundava o povoado e cuja carbonização ocorreu aquando da destruição do sítio, o 

que acontece no século X; a outra é sobre uma amostra de carvões recolhidos numa lareira 

(Wk-27455) que conquanto seja de uma espécie de vida longa o resultado é consentâneo 

com a anterior, porque, como expectável, resulta de ramagens usadas na combustão da 

lareira e não do tronco da árvore. Este exemplo complementa a situação exposta 

anteriormente em relação à Soida no que respeita à datação de espécies de vida longa, e o 

seu contexto de utilização. Foi ainda realizada uma outra datação relativa a uma amostra de 

urze identificada num compartimento de edifício romano escavado no sector 9 (Wk-

27456). Esta planta espontânea deve ter crescido dentro do compartimento antes do 

derrube do seu telhado, datando um momento de abandono/remodelação daquele espaço 

no século I d.C. 

 No Penedo dos Mouros realizaram-se duas datações (Sac-1947 e Sac-1950) 

relacionáveis com a ocupação deste sítio, em concreto com o incêndio que lhe pôs termo, 

sendo que o intervalo de variação das datas calibradas deverá cobrir todo o período de 

ocupação medieval do local, que terá ocorrido durante o século X. A datação Wk-25818 
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refere-se a uma amostra de vida curta espontânea (urze), que, apesar do intervalo de 

calibração que apresenta, é tendencialmente anterior às demais, estando em conformidade 

com o seu posicionamento estratigráfico, numa unidade estratigráfica imediatamente 

anterior aos níveis ocupacionais medievos.  

 As datações directas de restos humanos só foram possíveis de realizar em dois 

contextos pelo facto, já largamente referido, dos terrenos graníticos serem ácidos. São, 

portanto, raras as situações em que se recuperam ossos. A datação obtida no Alto da 

Quintinha (Sac-2333) representa um dos momentos de utilização das sepulturas escavadas 

na rocha, em particular o momento final de utilização daquela sepultura, que ocorre no 

século X. No caso de Algodres, a datação obtida refere-se a uma inumação feminina que se 

efectuou provavelmente no século XIII, e representa um momento em que a rede 

paroquial já está implementada, o que implicou uma concentração das inumações junto da 

igreja paroquial em detrimento da dispersão representada pelas sepulturas escavadas na 

rocha identificadas um pouco por todo o lado 
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Gráfico V.13 - Gráfico das datações radiométricas obtidas para o Alto Mondego.  
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Quadro V.3 - Datações radiométricas obtidas para o Alto Mondego.  

 

Sítio Proveniência 
Ref.ª de 

Laboratório 
Amostra Datação BP 

cal BC/AD 

(1 sigma) 

cal BC/AD 

(2 sigma) 

Monte 

Aljão 

Sector II, Sond. 

10, UE 13 

(interior da pia) 

Wk-25176 
Quercus sp. 

(cortiça) 
1699 ± 30 260-400 250-420 

 
Sector II, Sond. 

10, UE 29 
Wk-27458 Erica sp 2016 ± 30 50BC-25AD 

100BC-

70AD 

 
Sector II, Sond. 

10, UE 47 
Wk-27457 Erica sp 1750 ± 30 240-335 210-390 

 

Sector III, 

sondagem 6, 

sepultura II 

Wk-27459 Cistus sp 1100 ± 30 895-985 880-1020 

Soida Sector III, UE 2 Wk-20462 
Genista 

florida tipo 
789 ± 33 1220-1265 1180-1280 

 
Sector II, UE 6 

(tábua) 
Wk-25174 

Quercus 

pyrenaica 
1337 ± 37 640-770 640-780 

 
Sector II, UE 5 

(lareira) 
Wk-27454 

Sorbus 

aucuparia 
1098 ± 30 895-985 880-1020 

S. Gens 

Sector 9, 

compartimento 

VII, derrube 

telhado 

Wk-27456 Erica arborea 1920 ± 30 55-125 1-140 

 

Sector 10, UE 9 

(derrube da 

paliçada) 

Wk-25175 
Quercus sp. 

(cortiça) 
1161 ± 30 780-950 770-970 

 
Sector 10, UE 8 

(lareira) 
Wk-27455 

Quercus 

pyrenaica 
1136 ± 30 880-970 780-990 

Penedo dos 

Mouros 
Sector I, UE 22 Sac-1947 

Vicia faba L. 

var. minuta 
1070 ± 45 890-1020 870-1040 

 Sector I, UE 22 Sac-1950 
Vicia faba L. 

var. minuta 
1060 ± 40 900-1020 890-1030 

 
Sector II, Sond. 

1, UE 9 
Wk-25818 Erica arborea 1147 ± 30 820-970 770-980 

Algodres Enterramento 23 Sac-2207 Homo 710 ± 40 1260-1380 1220-1390 

Alto da 

Quintinha 
Enterramento Sac-2333 Homo 1080 ± 50 880-1020 810-1040 
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 V.5.2.1 - O destino dos sítios romanos após o século IV 

 A informação disponível para o povoamento e a organização administrativa romana 

no Alto Mondego é ainda pouco consistente e, por isso mesmo, torna-se difícil de 

compreender e caracterizar o que ocorreu após o desaparecimento do Estado Romano.  

 O desconhecimento deste período na região deve-se ao pequeno número de 

escavações, pelo que os conhecimentos disponíveis derivam principalmente de algumas 

prospecções efectuadas no âmbito de levantamentos municipais ou de projectos de 

minimização de impactos de obras públicas. Os dados que existem são, assim, 

essencialmente de superfície, e a interpretação que tem sido feita sobre os mesmos incorre 

portanto nos problemas que este tipo de dados acarreta.  

 Desconhece-se qual seria a civitas ou civitates onde este território estaria integrado. É 

ainda discutida a localização de algumas capitais administrativas que poderiam ter integrado 

na sua jurisdição no Alto Mondego. A capital dos Interanienses parece corresponder à actual 

cidade de Viseu (Vissaium), que certamente teria jurisdição sobre a margem direita do 

Mondego, o que hoje corresponde aos concelhos de Mangualde e, provavelmente, parte do 

de Fornos de Algodres; em Oliveira do Hospital situar-se-ia a possível sede dos Tapori 

(Bobadela), podendo alguma da área mais ocidental do concelho de Gouveia estar sob a 

sua administração; e, por fim, parte da área da bacia de Celorico deveria integrar a civitas dos 

Lancienses Transcudani, possivelmente localizada na Póvoa do Mileu (Carvalho, 2009).  

 Independentemente do tipo de sítio ou da dimensão que os dados de superfície 

possam sugerir, verifica-se que os vestígios romanos ocupam preferencialmente áreas de 

vales e de rechãs ricas em água. A presença da água compensa em muitos dos sítios a 

debilidade produtiva dos terrenos. São raros ou inexistentes os vestígios deste período nos 

altos planaltos serranos ou nas áreas mais pedregosas e carentes de água. É sobretudo na 

denominada bacia de Celorico que se concentra a maioria dos vestígios de cronologia 

romana detectados à superfície, pois é aí que se reúnem condições naturais para a prática 

agrícola.                

 Será também aí que se encontram vestígios consentâneos com uma possível villa ou 

vicus, mais precisamente na área da aldeia de Açores, onde se conhece uma epígrafe 

funerária de cronologia visigoda datada de 666 (Barroca, 1992) e onde recentemente foi 

identificada, num quintal próximo da actual igreja matriz, uma ara dedicada a Júpiter (in 

letteris António Marques e João Lobão). É provável que a antiga povoação ou instalação de 

carácter rural possa estar por debaixo da actual aldeia, o que indica poder ter sido um dos 
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locais continuamente habitados até hoje. 

 Na Póvoa do Mileu (Guarda) têm vindo a ser escavados por Vítor Pereira 

importantes vestígios romanos. No entanto, a sua localização dentro do actual perímetro 

urbano da cidade condiciona o desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos e, 

consequentemente, dificulta a obtenção de dados mais concretos sobre o papel deste sítio 

romano. Foi avançado que possa corresponder à capital dos Lancienses Transcudani 

(Carvalho, 2008 e Carvalho 2009), povo que está representado na inscrição da Ponte de 

Alcântara (Alarcão, 2007). Independentemente da interpretação os dados disponíveis não 

indiciam uma ocupação posterior ao século III (Vítor Pereira, in letteris).  

  

Figura V.12 - Localização dos sítios arqueológicos com ocupação arqueológica dos séculos IV/V 

comprovada: ▬▬ via romana que ligaria Viseu à Idanha, atravessando a Serra da Estrela; ▬  ▬ Provável 

rede de caminhos romanos do Alto Mondego; ● :1 - Monte Aljão; 2 - Risado; 3 -Algodres; 4 - S. Gens; 5 - 

Vale de Azares.  

 

 No Monte Aljão, a ocupação romana remonta ao século I/II e o abandono das 

estruturas rurais romanas está datado, por radiocarbono, dos finais do século IV ou inícios 
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do século V. Para já, não se consegue esclarecer se este abandono foi progressivo ou se 

ocorreu na sequência de qualquer evento súbito. Também não é possível estabelecer se 

houve alguma relação dos edifícios romanos abandonados com a necrópole de sepulturas 

escavadas na rocha aí existente, que em parte terá afectado os níveis romanos aquando da 

sua implantação. 

 Em S. Gens, as escavações do sector 9 identificaram um edifício com vários 

compartimentos, alguns de grande dimensão. Os alicerces e parte das paredes eram 

construídos em pedra irregularmente aparelhada, sendo possivelmente a restante parede 

construída em adobe ou taipa; o piso, onde se conservou, era de terra batida. Estão 

ausentes materiais construtivos mais nobres, sendo apenas de destacar uma pequena coluna 

em pedra lisa que parece estar fora do seu local original. Este grande edifício teve pelo 

menos duas ocupações, uma que remonta ao século I d.C. e uma outra mais tardia que 

cessa entre os séculos IV a V. Pouco se sabe ainda da evolução construtiva deste local, bem 

como se desconhece tipologia deste sítio em época romana, o que só poderá ser esclarecido 

com a continuação das escavações arqueológicas. 

 Relativa importância pode ter tido igualmente a ocupação de Vale de Azares, já que 

se conhecem vários vestígios arquitectónicos desta cronologia e uma inscrição dedicada a 

Ama Aracelene, uma divindade local padroeira do povo que aqui habitaria (Ferreira, Osório e 

Perestelo, 2004). Uma vez mais, são conhecidos também vestígios arqueológicos alto-

medievais, tais como sarcófagos, sepulturas escavadas na rocha, cerâmica comum e um 

silhar decorado com círculos gomados, actualmente integrado na parede da capela de Fonte 

Arcada (Tente, 2007a). A falta de trabalhos de investigação arqueológica e o crescimento da 

actual aldeia condiciona, por agora, quaisquer interpretações sobre o papel deste local e 

sobre a continuidade de ocupação entre os tempos do Império Romano e a Alta Idade 

Média. Alexandre Herculano considera que o topónimo Azares significa “uma correria feita 

pelos habitantes de povoação por sua conta e risco” (Apud Machado, 1991, p. 26), ou seja refere-se a 

algaras. Se assim for, tanto se pode considerar como resultante de ataques surpresa vindos 

do exterior como ataques empreendidos pelos habitantes da região. Seja como for este 

topónimo de origem árabe remete para uma ocupação alto-medieval desta aldeia.  

 Apesar de um panorama pobre em termos do conhecimento da ocupação romana 

do Alto Mondego, existem alguns dados que permitem avançar propostas sobre o traçado 

das principais vias que atravessavam este território e que, em certa medida, o estruturariam. 

Na figura V.12 assinalam-se alguns destes caminhos, cuja configuração assenta na 

identificação de troços conservados de calçada e na localização de alguns dos principais 
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vestígios datados desta cronologia.  

 Com a linha cinzenta não intermitente desenhou-se uma das vias principais, que 

ligaria Viseu à Idanha, um dos troços da via romana Emerita - Bracara Augusta, que 

atravessava a Serra da Estrela. Esta via, referida na bibliografia por diversas vezes, está hoje 

melhor conhecida, uma vez que a prospecção dos últimos anos permitiu a identificação de 

alguns dos seus troços. De Viseu direccionar-se-ia para a actual vila de Mangualde, onde se 

conhecem importantes vestígios romanos na Raposeira; daí seguiria a direcção de Mourilhe 

(concelho de Mangualde), onde se identificou um excelente troço conservado. A partir 

daqui, seguiria em direcção a Abrunhosa-a-Velha (concelho de Mangualde) e atravessaria o 

Mondego junto à Quinta da Barca, onde ainda existem restos da ponte e da calçada. Junto 

da Carvalheira (freguesia de Arcozelo da Serra, concelho de Gouveia) ainda são visíveis 

vestígios deste antigo caminho, usado pela população ainda no século XX. A via 

atravessaria todo o planalto ocupado pela propriedade do Aljão e encaminhar-se-ia em 

direcção a Oeste, não devendo passar longe dos vestígios romanos escavados naquele sítio. 

Aliás, nas Inquirições de 1258 é referido um reguengo junto da viam algiam (Ruivo e 

Carvalhom 1996), que deve corresponder a esta via. Algures neste percurso deveria haver 

uma bifurcação. Para Oeste seguiria em direcção a Bobadela, seguindo mais ou menos a 

plataforma do Mondego, passando junto aos vestígios do Safail e Freixial (freguesia de Vila 

Nova de Tázem, concelho de Gouveia), onde se identificou uma calçada conservada. O 

outro troço seguiria em direcção à serra, devendo passar junto a Folgosinho e daí subiria ao 

planalto serrano, através da Calçada dos Galhardos, uma das calçadas mais bem 

conservadas da região. Percorria depois todo o planalto em direcção a Valhelhas e desceria 

a encosta Sudeste, na área de Famalicão (concelho da Guarda). O traçado desta via é difícil 

de estabelecer neste seu troço serrano, mas existem alguns indícios que permitiram propor 

algumas hipóteses para a reconstituição do seu percurso. Em 1993, Jorge de Alarcão 

publica na Arqueologia da Serra da Estrela um traçado hipotético para esta via: “vinda de 

Valhelhas e de Famalicão a estrada cortaria direita da Quinta da Taberna a Folgosinho, ou tomaria o 

rumo de Videmonte e daqui viria a Folgosinho. O percurso da Calçada dos Galhardos deixa supor uma 

ligação a Gouveia, talvez contornando pelo sul a serra de S. Tiago ou descendo em linha recta de Folgosinho 

até aquela cidade” (p. 21). J. Ruivo e P. Carvalho (1996) propõem que em Folgosinho 

existisse uma mansione. Entre a Calçada dos Galhardos e a Quinta da Taberna a via deveria 

passar perto do Casal das Pias (Tente, 2007a).  

 A linha cinzenta intermitente desenhada na figura V.12 refere-se a caminhos de 

cronologia romana mais hipotéticos. Conhecem-se vestígios de ocupação romana e troços 
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de calçada entre Infías e Fornos de Algodres, pelo que é de supor que de Viseu partisse um 

caminho que se dirigiria para o Mondego passando por aquelas povoações, onde ainda se 

conserva junto à Igreja da Srª. da Graça um troço conservado. Antes de descer ao 

Mondego, deveria haver uma derivação que seguiria o topo do planalto em direcção a NE, 

e passaria por Algodres e daí para Norte onde desceria ao vale da Ribeira de Cortiço. O 

troço que se identificou em Fornos de Algodres deveria seguir para o Mondego, onde o 

atravessaria provavelmente na área da Ponte de Juncais. Depois, o seu traçado é ainda mais 

incerto, mas supõe-se que tivesse uma ligação à via Emerita - Bracara Augusta que passaria a 

Oeste a cerca de 20 km de distância deste ponto. O troço entre a Ribeira de Cortiço e S. 

Gens é igualmente muito incerta, mas de S. Gens partiria em direcção ao Mondego onde o 

deveria atravessar próximo da Ribeira da Lavandeira. É igualmente possível que este 

caminho tivesse ligações com a actual aldeia de Açores, situada na margem direita do 

Mondego e onde se conhecem importantes vestígios romanos e alto-medievais. Daqui 

poderia seguir em direcção à Póvoa do Mileu, ou em direcção a Nordeste. O caminho 

deveria passar igualmente por Vale de Azares, antes de subir novamente em altitude e 

atingir o planalto da Guarda, já na margem oposta do vale do Mondego.   

 Estes caminhos deveriam estar em uso durante a Alta Idade Média e por isso 

interfeririam nas redes de povoamento dessa época. Algumas destas vias foram usadas 

praticamente até ao século XX. 

 Sobre o destino dos sítios romanos após o fim do Império pouco se pode mais 

avançar, uma vez que não se realizaram muitas escavações arqueológicas, para além da 

Póvoa do Mileu, cuja cronologia não parece avançar além do século III. Os demais 

trabalhos de escavação efectuados no Alto Mondego ocorreram no âmbito deste estudo, 

nomeadamente em S. Gens e no Monte Aljão. Todavia os dados até agora obtidos indiciam 

um abandono destes locais entre os séculos V e VIII/IX, não havendo evidências efectivas 

de uma continuidade na ocupação do espaço. Muitas hipóteses se poderiam levantar face a 

estes dados, contudo, trata-se de informação muito escassa, o que torna qualquer 

explicação pouco credível. 

 É, porém, de mencionar que muitos sítios se encontram referenciados pela 

prospecção e alguns deles, como referido, relacionados espacialmente com sepulturas 

escavadas na rocha. Os dados não habilitam a mais interpretações, pois tal como já foi 

mencionado, desconhece-se para já o que esta relação espacial significa efectivamente. 

  É possível que, com o desenvolvimento da investigação se venham a registar casos 

de uma maior longevidade dos sítios romanos. Tal pode ter ocorrido nas villae do Prazo 
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(Freixo Numão) ou dos vestígios de Ervamoira (Muxagata), situadas a Norte, na bacia do 

Douro. Pese embora algumas insuficiências na publicação dos resultados dos trabalhos ali 

levados a cabo, parece haver ali uma continuidade ocupacional pelos menos até ao século 

VI, não sendo claro o que ocorre após essa centúria (Coixão, 1999; Guimarães, 2000). Não 

se encontra explicado se a ocupação dos séculos X/XII sucede a um período de abandono 

ou se, pelo contrário, o espaço continuou a ser usado. Se o foi também não é clara qual a 

função que teriam.  

 

 V.5.2.2 - As monarquias sueva e visigoda 

 Quando o poder de Roma desaparece, quem o substitui no Alto Mondego? Ou 

como reagem os habitantes ao desaparecimento do Estado Romano e à emergência de 

outros poderes? Que consequências têm estas alterações no padrão de povoamento? Estas 

perguntas são de difícil resposta. Tal como referido, há ainda muito pouca informação 

sobre a própria organização politico-administrativa romana neste território, e não se sabe 

sequer qual ou quais as suas civitates. A documentação escrita disponível para esta época é 

escassa e não parece focar a região. Por outro lado, a arqueologia também não tem 

fornecido dados abundantes e esclarecedores. 

 Um dos documentos mais importantes para o conhecimento da organização 

episcopal sueva, Parrochiale Suevum (572-579), tem sido entendido como reflexo da 

capacidade fiscal e governativa do reino suevo (Mattoso, 1985a). O documento seria um 

“testimonio de iglesias (o incluso territorios) que competen a la administración y la directa jurisdicción de la 

diocese episcopal” (Diáz, 1990, p. 40), pelo que estavam excluídas as igrejas de carácter privado 

e as monásticas, cujo número e implantação desconhecemos. Muitas das dioceses e 

paróquias mencionadas no documento são também referidas em outra documentação 

eclesiástica, como os Concílios, o que atesta a sua existência e funcionamento durante 

determinados períodos de tempo. O mapa de implantação das estruturas religiosas 

mencionadas apresenta uma maior concentração de referências junto do eixo 

Tui/Braga/Porto, o que parece reflectir que era aí que a monarquia e a estrutura eclesiástica 

sueva tinha maior implantação. Fora deste eixo as menções são mais espaçadas e à medida 

que a distância aumenta, diminuem as menções, existindo espaços totalmente em branco. É 

o que sucede com o Alto Mondego.  

 As dioceses mais próximas referidas no Parrochiale são as de Viseu e de Caliabria. A 

arqueologia em Viseu não tem dado a conhecer informação relativa a este período 

histórico. A publicação da “basílica” de Viseu (Vaz, 2000) não é esclarecedora quanto às 
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características e cronologia do edifício ali escavado. Na dependência desta diocese deveriam 

estar uma ou duas paróquias que se poderiam situar no vale do Mondego. Trata-se das 

paróquias de Suberbeno, que pode corresponder a algum dos sítios arqueológicos tardo-

antigos que se conhecem entre Seia e Gouveia (Tente, 2007a), e de Osania, que José 

Mattoso sugere poder corresponder a Seia (Mattoso, 1986/98). Todavia, quer uma quer 

outra situam-se já no extremo ocidente do Alto Mondego, deixando em branco o espaço 

entre a Guarda e Gouveia, que estaria fora deste sistema administrativo-religioso. A Norte 

conhece-se igualmente a paróquia, e depois diocese, de Caliabria (Almendra, Vila Nova de 

Foz Côa), que parece ter tido uma período de vigência relativamente curto e com um raio 

de influência reduzido. Junto desta, e talvez na sua dependência, estaria a paróquia de 

Coleia, que Almeida Fernandes (1968) chegou a propor poder situar-se em Gouveia. A 

identificação de uma inscrição relativa à civitas cobelcorum em Torre de Almofala (Figueira de 

Castelo Rodrigo) alterou essa interpretação e permitiu a localização desta paróquia na bacia 

do Douro. 

 Também a arqueologia desta região tem dado a conhecer alguns edifícios de 

carácter religioso que remontam a este período. Refira-se o edifício do Prazo, ou o da 

Ervamoira, ambos em Vila Nova de Foz Côa. As referências a paróquias e a dioceses, onde 

se chegou a cunhar moeda, bem como o aparecimento de importantes vestígios 

arqueológicos na região do Côa, mostram que neste território emergiram elites que teriam 

ligações ao poder central (Martín Viso, s.d.). 

 A imagem que se pode traçar do Alto Mondego na mesma época é muito diferente. 

Não se conhecem paróquias nem sedes episcopais, nem edifícios religiosos. Todavia, há 

algumas informações que remetem para estas cronologias e que permitem esboçar alguns 

traços do que seria este território durante o período de vigência politica das monarquias 

sueva e visigoda.   

 A inscrição funerária visigoda da Igreja de Santa Maria de Açores, datada de 666, 

que terá sido encontrada durante as obras de construção da igreja matriz de Açores, aldeia 

em que se conhecem vários vestígios romanos e medievais que atestam a importância desta 

localidade situada no vale do Mondego desde os primeiros momentos da ocupação romana 

na região. Conhecem-se igualmente vários achados de moedas de ouro cunhadas durante o 

período visigodo: duas do Castro do Tintinolho; duas da área da actual cidade da Guarda; e 

uma outra em Ademoura, também no actual concelho da Guarda.  Em artigo recente, I. 

Martín Viso (2008d) revê a informação relativa às tremisses encontrados no Nordeste da 

Lusitânia e relaciona-as com a presença de eventuais potentes, cujo poder assentaria na 
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capacidade de cobrança fiscal. Os locais de habitação desta elite não são fáceis de 

determinar por não existirem, para já, mais elementos de prestígio que possam identificá-

los, situação aliás que se multiplica em várias áreas geográficas para este período, 

nomeadamente na região de Salamanca (Martín Viso, 2009). Para este autor o Castro do 

Tintinolho seria um destes sítios de altura onde se poderia ter promovido a “adaeratio”. 

Ultimamente têm-se debatido o papel que estes sítios implantados em altitude e destacados 

na paisagem tinham no sistema de organização política e fiscal local (Martín Viso, 2008c; 

Castellanos, 2008). Efectivamente, tem-se vindo a demonstrar que muitos dos castros que 

seriam ocupados nesta altura não corresponderiam a refúgios dos ataques ditos “bárbaros”, 

como alguns autores defenderam (López Quiroga, 2004), até porque essa realidade deveria 

ser muito limitada, mas antes a espaços de elites locais (entre outros, Martín Viso, 2008a, 

2008b, 2008d, 2009; Castellanos, 2008, Gutiérrez González, 1998, 2002) e a espaços de 

exploração de recursos pastoris ou locais de habitação de comunidades camponesas 

apartadas do sistema senhorial (Martín Viso, 2002; Gutiérrez González, 1998, 2002; 

Requejo Pagés e Gutiérrez González, 2009). 

  No caso do Castro do Tintinolho os dados disponíveis apontam para um local cuja 

origem não está definida, mas que é dotado de um sistema defensivo durante esta fase, que 

estaria eventualmente dotado de, pelo menos, uma torre quadrangular. A sua implantação 

marca a paisagem da Bacia de Celorico. A referência ao achamento de duas moedas de 

ouro, cunhadas em Celo e Caesaraugusta nos reinados de Sisebuto e Suintila (Faria, 1985), 

permitem incluir este local no panorama das elites com alguma relação com o poder 

central. A moeda de ouro, tal como assinalou Martrín Viso (2008d), não circularia, era antes 

um instrumento de poder criada para o sistema fiscal. O sistema da fiscalidade não é bem 

conhecido, mas percebe-se que o mesmo dependeria da capacidade de cobrança dos potentes 

locais e da sua relação com o poder central. A moeda de ouro representaria essa relação 

fiscal, atestando a sua existência neste contexto em particular a presença destas elites e 

inscreve este espaço no círculo de relações que a monarquia visigoda teria com estes 

potentes. Acrescente-se que a estes achados se juntam a inscrição já referida e o 

aparecimento de dois tremisses na área da actual cidade da Guarda (que dista 4 km em linha 

recta do Tintinolho) e de um outro em Ademoura, também no actual concelho da Guarda. 

 O sítio de Castelos Velhos (Guarda), que I. Martín Viso (2008d) aponta como 

podendo ser um outro espaço de elites, tem de ser lido com atenção, pois a informação 

disponível é muito escassa e pouco clara. O artigo publicado é insuficiente para que se 

retirem conclusões sobre a funcionalidade e cronologia deste sítio já muito alterado pela 



437 
 

expansão urbana. Todavia, pode-se sublinhar que algumas das cerâmicas ali recolhidas 

apontam para uma ocupação pleno-medieval, nomeadamente a presença de asas 

puncionadas que estão ausentes nos contextos dos séculos IX e X (Tente, 2009b).  

 

 

Figura IV.13 - Localização dos sítios arqueológicos com ocupação dos séculos VI e VII comprovada:  ▬▬ 

via romana que ligaria Viseu à Idanha, atravessando a Serra da Estrela; ▬  ▬ Provável rede de caminhos 

romanos do Alto Mondego; ●: 1 - Safail (?); 2 - Vale de Azares (?); 3 - Açores; 4 - Castro do Tintinolho. 

  

 Há ainda a possibilidade de que os sítios de Vale de Azares (Celorico da Beira) e do 

Freixial/Safail (Vila Nova de Tázem, Gouveia) possam igualmente estar ocupados neste 

período. No caso do primeiro, os vestígios que aqui se conhecem, apenas da prospecção 

indiciam uma continuidade ocupacional deste espaço desde época romana. No caso do 

Freixial/Safail a presença da pátera de bronze ali identificada pode remeter para o século 

VI, se se aceitar a cronologia proposta por Russel Cortez (1950). A sua leitura não é 

consensual, mas vários autores, como Martins Sarmento ou Hübner, relacionam-na com 

um bispo de nome Argimirus (Tente, 2007a). A ser assim, este espaço estaria associado à 
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presença de elites religiosas, o que levou a que se propusesse que a paróquia sueva de 

Suberbeno, já mencionada, se pudesse ali localizar.  

 Excluindo a possibilidade (que existe) de que algumas das sepulturas escavadas na 

rocha possam remontar aos séculos VI e VII, apenas se conhece mais um vestígio religioso 

do Alto Mondego. Trata-se da inscrição rupestre identificada na Bravoíssa (Melo, Gouveia), 

gravada num afloramento situado a meia encosta da serra (Tente e González López, 1998). 

É uma inscrição muito tosca, que demonstra uma fraca capacidade técnica. A sua leitura 

não é fácil, mas aparentemente está escrito I ∆ Ώ I Lux, o que remete para o carácter 

religioso da mesma. Possivelmente este vestígio poderá inscrever-se num contexto das 

comunidades eremíticas paleocristãs. A densa vegetação existente na área da inscrição não 

possibilitou uma prospecção adequada que eventualmente pudesse identificar outros 

vestígios associados.   

 Resumindo, os vestígios arqueológicos integráveis nos séculos VI e VII são muito 

escassos e apenas permitem vislumbrar a eventual presença no território de potentes locais e 

eventualmente de um bispo. Contrariamente ao que ocorre para os séculos IX e X, estão 

ausentes do registo arqueológico até agora conhecido a população camponesa, a base da 

sociedade que estrutura a paisagem construída.  

 

 V.5.2.3 - Do século VIII ao século X 

 Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos centraram-se essencialmente em 

ocupações datadas do século X. Na análise do gráfico V.13 e do quadro V.3, relativos às 

datações radiométricas obtidas para o Alto Mondego, verifica-se que maioria dos resultados 

recai sobre este período cronológico. Tal não resultou de uma estratégia direccionada para 

a obtenção de mais informação relativa a este período, pois no início deste trabalho não 

havia indicadores cronológicos que tivessem orientado o mesmo. O facto de se ter 

escavado fundamentalmente contextos deste período não pode ser senão fruto do acaso.  

 Todavia, algo de estrutural deve ter ocorrido no século X (ou eventualmente nos 

finais do século IX) para que seja mais fácil identificar as estruturas de habitat deste período 

e mais difícil, como se viu, estudar as estruturas imediatamente anteriores.  

 Ao contrário do que ocorre em algumas outras áreas europeias, os dados 

disponíveis não habilitam a que se fale de uma continuidade do povoamento que remonte 

ao séculos V ou VII. Os sítios datados do século X que aqui foram escavados demonstram 

a existência de, pelo menos, duas mudanças na rede de povoamento: uma responsável pelo 

aparecimentos destes sítios e outra que é originada pelo seu abandono no final do milénio. 
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Não se deve, porém, descartar a hipótese de poder existir sítios que tiveram efectivamente 

uma continuidade ocupacional - tal pode ter sido o caso de Vale de Azares e de Açores - 

mas esta não parece ser a regra. Os resultados da escavação de Algodres ilustram o caso 

contrário. Sob a actual aldeia identificaram-se dois momentos ocupacionais daquele espaço, 

mas que não são contínuos, havendo um hiato ocupacional entre os séculos V e XI/XII. 

Tal situação também se detectou no Monte Aljão e em S. Gens, mas nestes casos o hiato 

foi mais curto, cobrindo os séculos V a IX. Esta não é a única diferença relativamente a 

Algodres. Enquanto que esta aldeia não deixa de ser habitada desde o séculos XI/XII até à 

actualidade, o Monte Aljão é abandonado no século XII/XII e S. Gens no fim do século 

X.  

 O que se torna efectivamente complexo é tentar explicar quais as causas e agentes 

destas alterações. Os dados actualmente disponíveis são ainda parcos e não habilitam a uma 

explicação verosímil, podem-se, contudo, levantar algumas hipóteses. 

 Paralelamente, na segunda metade do século X, surgem as primeiras referências 

documentais que indiciam a presença das elites ligadas ao poder asturiano, ainda que se 

possa inferir que a sua emergência seja um pouco mais antiga. Estas remetem para as áreas 

vizinhas ao Alto Mondego, como a da bacia do Douro e da região de Viseu. Como já 

referido, sabe-se muito pouco sobre a arqueologia alto-medieval da cidade de Viseu, mas a 

documentação escrita expressa de forma inequívoca o papel fundamental que 

desempenhou na política dos primeiros condados portucalenses e mesmo no reino astur-

leonês. A importância desta cidade no século X tem vindo a ser destacada pelos estudos 

levados a cabo por M. Real (2005, 2006 e s.d.) a propósito da explicação para o surgimento 

de edifícios de influência arquitectónica asturiana no eixo Viseu-Riba Côa, entre os quais se 

inclui a extraordinária igreja de S. Pedro da Lourosa, datada por epígrafe de 912. Tal como 

refere aquele autor, Viseu foi uma corte de fronteira, que funcionaria mais ou menos 

independente, à frente da qual estava o próprio irmão do rei Afonso III, Bermudo 

Ordoñez, que para aqui se retira após a derrota sofrida em Grajal (898/899). Esta corte 

contava ainda com vários outros nobres, alguns dos quais descendentes directos de 

presores de Afonso III. Entre estes estavam Diogo Fernandez e Onega, a quem o rei 

Ordonho II confia a criação do seu filho Ramiro. Seria aqui que o futuro monarca seria 

criado (juntamente com os filhos de Onega e Diogo Fernandez, entre os quais a futura 

condessa de Portucale, Mumadona Dias). Não será por isso estranho que, antes de assumir a 

coroa leonesa, Ramiro II se tenha revestido das honras de rei de “Portucale” (926-930), 

estabelecendo Viseu como sua capital. A importância de Viseu está ainda bem marcada no 
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facto de Al-Mansur se reunir aí com vários condes cristãos (entre os quais se contavam, 

certamente, alguns dos nobres da região) que o apoiaram na campanha que empreendeu a 

Santiago de Compostela em 997. É também em Viseu que o rei Afonso V vem a encontrar 

a morte (1025/1027) na sequência de uma tentativa cristã para tomar a cidade. Será 

também Viseu a capital do Condado Portucalense de D. Henrique e D. Teresa e onde, 

provavelmente, nascerá Afonso Henriques (Mattoso, 2007). A cidade só perderá 

importância política de topo quando o primeiro rei português estabelece como capital do 

novo reino a cidade de Coimbra, o que ocorre em meados do século XII. Ou seja, na 

proximidade do Alto Mondego havia um importante centro político que, segundo M. Real, 

explica igualmente o sistema defensivo de cariz aristocrático construído para defender a 

linha do Riba Côa (que se encontra mencionado na doação que D. Flâmula Rodrigues - 

neta de Onega e Diogo Fernandes - faz em 960 ao Mosteiro de Guimarães) que “teve a ver, 

em grande medida, com a instabilidade interna do próprio reino leonês e o papel que nisso desempenhou a 

cidade de Viseu, nos finais do século IX e ao longo da centúria imediata” (Real, 2005, p. 277-278). 

Face a estes dados seria expectável que o poder condal se fizesse sentir igualmente no Alto 

Mondego (pelo menos em alguma parte deste território), todavia faltam dados concretos 

que atestem essa influência, não se conhecem nem na documentação, nem 

arqueologicamente, qualquer vestígio de estruturas (castrejas, castelares ou outras) 

relacionáveis com aquela realidade social. Apenas do século XI se rastreia a presença de um 

poder supra-local, ou mesmo supra-regional, através da menção documental aos castelos de 

meia encosta da Serra da Estrela que, em meados desse século, estão a organizar de forma 

coordenada a defesa da região. 

 Com os dados actualmente disponíveis verifica-se as influências deste poder não 

parecem fazer-se sentir directamente no Alto Mondego, e não aparece ter desempenhado 

qualquer papel activo nas alterações de povoamento que se verificam ocorrer neste 

período. Tal como destaca Iñaki Martín Viso (2009), o exercício do poder condal nesta 

stremadura é pontual, e essa seria a razão para que no documento de 960 o grau de precisão 

da informação sobre os domínios condais nesta zona seja bem menor daquele que é dado 

para outras regiões.  

 Que tipo de povoamento afinal caracteriza esta fase? Que tipo de povoamento os 

povoados de S. Gens, Penedo dos Mouros e Soida expressam? A emergência de um 

povoamento concentrado, tal como o que se documenta desde os séculos VII e VII em 

outras regiões peninsulares? Ou são uma excepção dentro de uma realidade que assenta 

fundamentalmente num povoamento mais disperso? Se se considerar que a maioria dos 
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vestígios funerários identificados estariam em uso entre os séculos VIII e XI (pelo menos 

as datações obtidas para o Alto da Quintinha, para a sepultura II do Monte Aljão, para S. 

Gens e para o Penedo dos Mouros, assim o indicam) o padrão de povoamento que emerge 

é o da dispersão? Muitas questões mas poucas respostas. Tendo em conta as limitações 

inerentes à interpretação das sepulturas escavadas na rocha como indicador de 

povoamento, já abordadas anteriormente, é impossível descartar a hipótese de poder existir 

alguma dispersão na ocupação do território, todavia, também não é possível comprová-la. 

Por outro lado, há que ter em presença o facto dos povoados do século X estarem dotados 

de estruturas defensivas, o que indicia uma certa instabilidade política. Ora, a dispersão 

populacional por pequenas estruturas do tipo casal ou granja não deveriam ser compatíveis 

com esta mesma instabilidade. Mas isto é apenas uma conjectura lógica sem comprovação 

científica. O que é incontornável na actual fase dos conhecimentos é que neste período se 

fundaram novos sítios (que podem ter coexistido com outras formas de povoamento), que 

irão aglomerar várias famílias. E apesar destas estruturas estarem dotadas de soluções 

defensivas, a escolha dos locais de implantação está mais relacionada com estratégias 

económicas do que com preocupações de segurança. Implantaram-se ou no vale do 

Mondego ou junto a vales férteis de afluentes daquele rio, ou na montanha, explorando o 

ecótono montanha/vale.  

 Relacionada com esta questão, está uma outra que se prende com o facto de 

estarem ausentes indicadores de prestígio socioeconómico do registo arqueológico destes 

povoados. Contrariamente ao que parece ocorrer para a fase anterior, no século X não se 

vislumbra neste território a presença de gente social ou economicamente muito 

diferenciada. Não se conhece espólio de excepção (à parte das três contas de colar em pasta 

vítrea), a produção cerâmica é localizada, não se identificaram silos (cuja alteração na sua 

capacidade têm sido um dos factores usados para atestar a presença de senhores e da 

cobrança de rendas), não se conhecem estruturas habitacionais ou defensivas centrais que 

hierarquizem o povoamento, tal como não se identificaram quaisquer igrejas ou mosteiros 

(admite-se apenas a eventual existência de templos em S. Gens, devido ao topónimo, e no 

Monte Aljão, devido à concentração e orientação das sepulturas), e as necrópoles não 

foram organizadas de modo a destacar uma sepultura ou conjunto de sepulturas em 

particular. Obviamente que tal não significa que não se venham a identificar no futuro um 

ou outro, e que não houvesse outros indicadores diferenciadores do estatuto social. Há 

ainda a considerar que, tal como alerta C. Wickham (2006), haveria outros indicadores de 

estatuto que hoje não são recuperáveis arqueologicamente, tais como os panos, os tapetes, 
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o mobiliário em madeira trabalhada ou outros bens prestigiantes construídos em materiais 

perecíveis. A este deve-se acrescentar, no caso das comunidades de montanha, as cabeças 

de gado, cujos restos, no caso do Alto Mondego, também não se conservam devido à 

acidez dos solos.  

 

 
 

Figura IV.14 - Localização dos sítios arqueológicos intervencionados com ocupação do século X:  ▬▬ via 

romana que ligaria Viseu à Idanha, atravessando a Serra da Estrela; ▬  ▬ Provável rede de caminhos 

romanos do Alto Mondego; ●: 1 - Monte Aljão; 2 - Penedo dos Mouros; 3 - S. Gens; 4 - Castro do 

Tintinolho. 

 

 Com a invasão muçulmana em 711, os potentes locais dos séculos VI e VII podem 

ter sido esvaziados do seu prestígio sociopolítico, porque este assentaria numa relação com 

a monarquia então extinta. Perante a falência ou o desaparecimento destes senhores a 

população reorganizar-se-ia, juntando-se em pequenas comunidades de várias famílias, que 

desenvolvem entre si laços de fidelidade e comunitarismo. Estas organizam o povoado 

onde habitam e o território que controlam, orientando as suas actividades económicas 

numa estratégia de subsistência, vocacionada fundamentalmente para a sobrevivência da 
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comunidade. Os povoados que se veêm emergir no início do século X, ou eventualmente 

ainda no século IX, podem ser a expressão desta nova ordenação política e territorial. Seria 

assim a ausência de poder supra local e a instabilidade resultante do facto do Mondego ter 

sido terra de fronteira entre cristãos do Norte e muçulmanos do Sul, o motor para estas 

transformações que são levadas a cabo pelas próprias comunidades de camponeses. Deste 

modo e, em grupo, teriam melhores probabilidades de fazer face não só às adversidades 

inerentes aos perigos exteriores à região, mas também às resultantes da instabilidade 

interna, própria de um espaço sem governo superior efectivo. Neste contexto deveriam 

existir igualmente gentes socialmente diferenciadas, contudo, estas “novas elites” fariam 

parte destas mesmas comunidades e não se destacariam de forma significativa porque “la 

fuerte coherencia de las propias comunidades, que impedía el desarrollo de élites con una base patrimonial 

sólida pudo combinarse con la posible presión de fuerzas externas, en especial los andalusíes, que trataron 

de evitar el crecimiento de un poder político amenazante, a través de campañas puntuales en búsqueda del 

botín o de la creación de vínculos especiales con algunos de estos grupos, aunque de momento todo ello no 

puede ir más allá de la conjetura.” (Martín Viso, 2009, p. 123). Poder-se-á inferir, como mera 

hipótese  interpretativa, que este clima de instabilidade política inerente a uma terra de 

fronteira, terá sido o palco para o desenvolvimento de uma cultura guerreira que poderia 

ter definido “los miembros de la aristocracia local, individuos que podían garantizar la defesa de la 

comunidad y, sobre todo, capaces de organizar razzias en las que obtener un botín” (Martín Viso, s.d, p. 

10) 

 

 V.5.2.4 - O século XI 

 O registo arqueológico do fim do século X é marcado pela ocorrência de grandes 

incêndios nos sítios do Penedo dos Mouros, da Soida e de S. Gens. Estes são destruídos 

para não mais voltarem a ser habitados. O que não é claro é se estes incêndios ocorrem 

após o abandono intencional por parte dos seus habitantes ou se os povoados são 

abandonados na sequência dos incêndios, e neste caso, se os mesmos resultariam de uma 

intenção destrutiva, provavelmente da responsabilidade de agentes exteriores à 

comunidade.  

 Na segunda metade do século XI, a propósito das campanhas de Fernando, o Magno, 

aparecem as primeiras referências documentais aos castelos de meia encosta, como 

Gouveia, Linhares, Folgosinho e Seia. Estes, simultaneamente, implantam-se em áreas 

estratégicas de controlo visual, marcando a paisagem, e organizam de forma coordenada a 

defesa do corredor colimbriano, ou seja a via natural que ligava a Meseta ao litoral, 
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passando por Coimbra. A escolha da sua localização e a inter-visibilidade que patenteiam 

são evidência de uma estratégia defensiva de escala supra-local, o que atesta a acção de um 

poder que tinha por objectivo a defesa de um território mais abrangente que a própria bacia 

do Alto Mondego. Não é por acaso que Fernando o Magno os tenha conquistado entre 

1055 e 1057, antes de tomar Viseu. A sua origem não é possível de determinar à luz dos 

conhecimentos actuais. Estas estruturas mencionadas na documentação localizar-se-iam no 

espaço que hoje se encontra ocupado pelas vilas urbanas, algumas das quais sujeitas a 

inúmeras remodelações urbanísticas que fizeram desaparecer os traços deste seu passado. 

 

 

Figura IV.15 - Rede de castelos documentada a partir do século XI e conquistados por Fernando Magno 

antes da tomada de Viseu:  ▬▬ via romana que ligaria Viseu à Idanha, atravessando a Serra da Estrela e 

activa ainda na Baixa Idade Média; … vias medievais; ● Castelos: 1 - Seia; 2 - Gouveia; 3 - Folgosinho; 4 - 

Linhares; 5 - Celorico da Beira; ▲ Atalaias: A- Alto da Atalaia; B - Pedra da Atalaia; ๏ (centros de poder 

exteriores ao Alto Mondego: a - Viseu; b- Trancoso. 

 

 Se se analisar em pormenor a localização de S. Gens e do Castelo de Celorico da 



445 
 

Beira, verifica-se que se encontram bastante próximos e com uma ligação visual directa 

entre si. Todavia, o Castelo de Celorico está numa posição destacada, com boas condições 

defensivas, o que expressa uma intenção de controlar um território abrangente. Pelo 

contrário, S. Gens está apagado da paisagem, não se destaca e não possui condições 

naturais de defesa apesar de estar dotado de uma estrutura defensiva. As estratégias que 

nortearam a implantação de um e outro sítio expressam realidades diferentes. A título 

meramente de hipótese pode sugerir-se que S. Gens representa as comunidades 

camponeses que aí se auto organizam e cujo território que controlam é restrito ao vale 

onde se implantaram. O Castelo de Celorico será a expressão do poder supra-local cujos 

interesses se desenrolam numa esfera política de escala geográfica muito mais alargada, 

provavelmente supra-regional. Um e outro representam interesses inconciliáveis, ou 

mesmo antagónicos, por serem modelos políticos distintos de integração e exploração do 

território. Não será, por isso, inverosímil que S. Gens desapareça efectivamente quando 

Celorico emerge, aquando da substituição de um modelo por outro. Compete à 

investigação futura, nomeadamente através da realização de escavações sistemáticas, quer 

no Castelo de Celorico, quer em S. Gens, encontrar o fundamento desta hipótese. 

 É, também, a partir da segunda metade do século X e início do século XI que se 

regista uma alteração significativa nos registos polínicos da Serra da Estrela. A montanha é 

a partir de então explorada de forma mais intensiva, não permitindo que a vegetação 

natural, nomeadamente a floresta de carvalhos, se regenere. Os estudos levados a cabo por 

Knaap e Leeunwen (1995) no Charco da Candieira, a 1400 m de altitude, e por Janssen e 

Woldringh (1981) na Lagoa Comprida a 1600 m de altitude, evidenciam um aumento dos 

pólenes relacionados com culturas de pasto e cultivo de cereais (como o centeio) que 

sucedem a fases de incêndios/queimadas. Em simultâneo regista-se uma diminuição 

acentuada dos pólenes arvenses. Estes dados indicam que é a partir deste momento que a 

montanha passa a ter um papel fundamental na economia local, sendo considerada um 

espaço vital para o desenvolvimento de actividades pastoris e agrícolas. 

 A serra seria, como se viu, já ocupada na fase anterior. Aí foi escavado o povoado 

da Soida e são conhecidos vários locais com sepulturas escavadas na rocha, bem como 

alguns vestígios de cerâmica comum de cronologia alto-medieval. Na montanha cruzam-se, 

uma vez mais, dados consentâneos com a concentração do povoamento em redor de sítios 

fortificados como a Soida e, eventualmente, o Cabeço do Crastro de São Romão (situado 

no actual concelho de Seia e integrado na bacia do Rio Alva), com a dispersão de vestígios 

funerários rupestres (geralmente com poucas sepulturas, as maiores necrópoles 
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identificadas apresentam apenas cinco). A ocupação humana do planalto serrano ainda hoje 

se caracteriza por um povoamento disperso, organizado em casais rurais, que se encontra 

documentado pelo menos desde época moderna. Pouco se sabe sobre a sua origem, mas 

não é de descartar a hipótese de poder remontar a estas cronologias, uma vez que a 

totalidade das sepulturas escavadas na rocha identificadas neste espaço se encontram junto 

a estas unidades de exploração agro-pastoril. Este pode ser um indicador de continuidade 

no modelo de povoamento serrano. As aldeias, o povoamento concentrado, apenas surge 

em cotas inferiores e já na encosta da serra. 

 

 
 

Figura V.16 - Casal de S. Pedro: exemplo de um casal rural serrano. Este tipo de estruturas rurais dispersas 

caracteriza, ainda hoje, a ocupação humana dos planaltos da Serra da Estrela. Desconhece-se, porém, a sua 

origem.  

 

 A ocupação mais sistemática da serra não deve, pois, estar dissociada das alterações 

que se registam nos vales e na meia encosta. Tudo aponta para que estas alterações sejam o 

resultado da intervenção de poderes supra locais (senhoriais), que organizam a defesa deste 

território através da construção da rede de castelos de meia encosta e de novos caminhos 

que os interligavam (figura V.15). É provável que a utilização intensiva do espaço serrano 

esteja igualmente ligada com esta nova situação política, resultando de alguma forma, da 

acção directa ou indirecta desses poderes.  

 Mas quem são estes senhores? São gente local que de alguma forma se destacou dos 

demais camponeses? Poderão ser gente de fora, atraídos pela expansão do reino astur-

leonês? São agentes “povoadores” do próprio reino cristão do Norte? Que mecanismos 

usam para que os camponeses alterem o seu modo de vida e os seus locais de habitação? 
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Não se deve ver os camponeses como agentes passivos que desejam ou aguardam por 

alguém que os comande e os submeta a novas formas de exploração económica. É possível 

que um processo como este se deva à emergência de notáveis locais a um patamar de poder 

supra-local, à semelhança do que se encontra documentado para outras realidades 

peninsulares. Tal como se referiu, o facto de não se recuperarem na fase anterior 

indicadores que indiciem a presença destas elites, tal não significa que não existissem. Aliás, 

a sua consubstanciação enquanto elites municipais no século XII indicia exactamente este 

percurso. Não obstante, estas elites terem, provavelmente, uma base patrimonial reduzida 

(e esse seria o factor para que não tivessem ascendido facialmente a patamares supra-locais) 

elas contariam com outros meios de ascensão social dentro do seu grupo tais como, por 

hipóteses, a ancestralidade da linhagem, a posse e exploração de um território 

particularmente produtivo (que lhes permitiria uma acumulação de excedentes alimentares 

um pouco superior ao comum dos camponeses), a capacidade de estabelecimento de 

alianças políticas com comunidades ou nobres exteriores à região e a sua capacidade em 

organizar a defesa da comunidade e, eventualmente, a campanhas de saque contra outras 

povoações em regiões vizinhas. Tal como assinala Borges Coelho no seu estudo sobre os 

concelhos medievais (1986), a guerra privada não só era permitida como certamente 

deveria ser uma realidade bem presente. As populações serranas teriam, provavelmente, na 

pilhagem uma outra fonte de rendimento. Estas considerações são, porém, apenas algumas 

das suposições possíveis; os dados concretos disponíveis não habilitam a mais. Apenas 

detemos o conhecimento de uma ínfima parte da realidade, não sendo por isso improvável 

que estejamos a construir uma imagem distorcida da mesma. 

 De qualquer forma, é óbvio que o início do século XI marca um novo ponto de 

viragem na organização socioeconómica e administrativa do Alto Mondego. Será também a 

partir de então que o uso das sepulturas escavadas na rocha dispersas pela região chegará 

ao seu termo e dará lugar a um processo, de origens complexas, que conduz à sua 

aglomeração em torno de edifícios paroquiais. A rede de igrejas paroquiais emerge na 

documentação perfeitamente estabelecida no século XIII. O momento do início da sua 

implantação não é possível de determinar, já que, tal como referido, não se conhecem 

quaisquer edifícios religiosos anteriores ao século XII. É possível que este processo 

remonte ao final do século XI, isto é, após a conquista definitiva da linha do Mondego, e 

que seja, assim, contemporâneo da reestruturação administrativa baseada nas Terras. O que 

é impossível perceber é se estas igrejas se irão implantar em aldeias já constituídas ou se, 

pelo contrário, serão motores de agregação de povoamento que darão origem a novas 
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povoações.  

 Um pouco por toda a Europa Ocidental a investigação tem vindo a mostrar que a 

a definição da rede de aldeias medievais se inicia entre os séculos VII e X, dependendo das 

regiões, e que muitas destas povoações perduraram até aos dias de hoje. Conhecem-se 

também casos de aldeias que são abandonadas no século VIII, tal ocorre, por exemplo, em 

alguns dos casos escavados e estudados por A. V. Escalera-Guirado na área de Madrid, mas 

a regra parece ser a da permanência. Entre os investigadores destas temáticas está-se hoje a 

abandonar a ideia de que as aldeias medievais resultariam da implementação e afirmação 

dos poderes feudais, formando-se apenas a partir fim do século X. Esta teoria, defendida 

por autores como J. Chapellot e R. Fossier (1980) e com reflexos na historiografia medieval 

(veja-se, por exemplo, G. Duby 1987), assentava na análise exclusiva da documentação 

escrita, que fundamentalmente é imanada das elites e apenas se torna mais abundante a 

partir daquele século. A investigação arqueológica recente tem comprovado que este 

fenómeno de concentração de povoamento é mais antigo do que a documentação deixa 

supor e que as características e os ritmos de cada região dependem de factores muito 

diversos. Apesar dessa “regionalização”, alguns autores como C. Wickham (2006) 

defendem que se trata de um fenómeno comum a diversas áreas geográficas europeias. 

 No Alto Mondego a investigação ainda não permite situar cronologicamente este 

processo. Se é verdade que se identificaram povoados supra-familiares que, no século X 

(ou eventualmente ainda no século IX), explorariam economicamente um território que 

lhes estava anexo, também é verdade que a arqueologia documentou o seu abandono 

próximo da viragem do milénio. Não é improvável que algumas das aldeias actuais possam 

ter surgido entre os séculos VIII e XI. Aliás, se se cruzar a informação da localização das 

sepulturas escavadas na rocha com a localização das actuais aldeias verifica-se que há 

algumas coincidências. Efectivamente, localizam-se sepulturas (em grupos ou em pequenas 

necrópoles) quer no interior, quer na imediação de diversas povoações (Tente, 2007a). 

Muitas destas aldeias são referidas na documentação do século XII, pelo que a sua 

fundação deve ser mais antiga. Poderiam ser as sepulturas um vestígio desse passado? Não 

há, porém, informação válida e sólida que permita datar o seu estabelecimento No futuro, 

será fundamental escavar dentro destas aldeias para que se obtenha mais informação sobre 

a sua origem.  

 Os primeiros reis portugueses (no séculos XII), para consolidar os seus interesses 

na região, vão precisamente apoiar-se nas comunidades camponesas, atribuindo-lhes cartas 

de foral. As elites dirigentes destas comunidades locais emergem agora como cavaleiros-
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vilãos destes municípios. Em livro recentemente publicado refere-se que “embora os forais que 

conhecemos actualmente, na sua maioria dos séculos XII e XIII, tenham sido outorgados por reis cristãos, é 

muito provável que essas comunidades já existissem desde muito antes e já conseguissem manter a sua 

autonomia, mediante o pagamento de tributos aos soberanos muçulmanos. Viviam em boa parte de uma 

economia de guerra, compensada apenas por uma forte componente pecuária. Eram dominadas por uma 

oligarquia de cavaleiros-vilãos que nunca conseguiam criar grandes fortunas e que cultivavam formas de 

entreajuda; por isso excluíam do seu seio os nobres e outros privilegiados, que só começaram a poder 

estabelecer-se nas terras concelhias a partir da segunda metade do século XIII” (Mattoso, Daveau e 

Belo, 2010, p. 346). Não é claro se efectivamente apagariam tributo a cristãos ou a 

muçulmanos, uma vez mais falta documentação nesse sentido mas parece óbvio que os 

concelhos vão institucionalizar uma realidade muito mais antiga.  

 O espírito comunitarista da região esteve vivo até ao século XX. Na primeira 

metade dessa centúria existiam ainda conselhos de aldeia, onde participam um 

representante de cada casa/família restrita ou todos os homens e rapazes (excluindo-se as 

mulheres e menores de idade). Estas assembleias seriam presididas pelo mais velho ou 

pelos mais velhos da comunidade. O conselho reunia-se, muitas das vezes ao ar livre (no 

adro da igreja ou num largo da aldeia) para decidirem sobre assuntos do interesse da 

comunidade ou para promoverem melhoramentos relativos às infra-estruturas aldeãs. Nas 

notas que  O Ribeiro publica de Leite de Vasconcellos é referido especificamente que em 

Cadafaz, em 1912, existia um destes conselhos de aldeia. A estes estavam atribuídas 

algumas das seguintes tarefas: 

 

 “[...] relação com as autoridades, obras de interesse comum, tais como águas, bebedouros 

para gado, pontes, pastoreio nos baldios, aquisição de berrões para cobrição das porcas, 

verificação das marras, conserto de caminhos, fontes, igreja, escola: se o padre ou o professor 

desagradavam, o conselho empenha-se em obter a sua transferência” (Ribeiro, 1991c, p. 

395).  

 

 A conservação deste tipo de realidades sociais está relacionada com a subsistência 

de alguns costumes comunitários camponeses, que, certamente, devem ter origem nas 

comunidades rurais alto-medievais evidenciando que, apesar das transformações inerentes à 

integração desta região sob as coroas cristãs (primeiro na de Leão e depois na portuguesa), 

alguns dos costumes comunitários conservaram-se por muito tempo. 
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Conclusão 

 

Ponto de chegada... ponto de partida 
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  O estudo da Alta Idade Média no território do Alto Mondego realizado no decurso 

deste trabalho de investigação possibilitou iniciar-se a construção de um edifício de 

conhecimento relativo a uma realidade que tem vindo a ser praticamente ignorada pela 

historiografia. Os resultados obtidos permitem, agora, começar a tecer algumas ideias sobre 

o que terá sido viver no Alto Mondego entre os séculos V e XI; quais terão sido os 

momentos que marcaram e motivaram as alterações ou alternâncias na malha do 

povoamento; que relações sociopolíticas se estabeleceram; e como seria o quotidiano da 

população rural. Todavia, os buracos de informação são ainda muito significativos. A 

investigação no Alto Mondego está ainda no começo. Embora neste momento se saiba 

muito mais do que se sabia à quatro anos atrás, este trabalho mais do que um ponto de 

chegada, representa um novo ponto de partida na investigação.    

 Os dados que foram possíveis de coligir dão a ideia de um território marginal ao 

poder regional ou central, onde as populações, em regimes próximos da autarcia, se 

adaptaram às condições geográficas e às circunstâncias sociopolíticas ocorridas durante 

estes seis séculos. As circunstâncias determinaram soluções diversas, algumas temporárias 

outras mais definitivas.  

 Para o período que decorreu entre o fim do Império Romano e 711 o 

conhecimento é ainda muito limitado. Pouco se sabe sobre o destino dos sítios romanos 

após os séculos IV/V e praticamente desconhece-se como a região se integrou (se é que tal 

efectivamente ocorreu) nos sistemas administrativo e eclesiástico das monarquias sueva e 

visigoda.  

 O impacto que a invasão muçulmana teve neste território é igualmente pouco 

perceptível. Apesar de, teoricamente, o Alto Mondego ter estado sob a administração 

muçulmana, o poder Califal e Emiral não parecem fazer-se sentir aqui. Não obstante a 

presença de topónimos de origem árabe/berbere (valorizada por alguns autores como 

expressão da ocupação muçulmana destas terras), não se identificam no terreno elementos 

que atestem a sua presença. Os poucos artefactos ou elementos arquitectónicos de 

influência meridional que se conhecem nos espaços vizinhos aparecem ocasionalmente em 

contextos arqueológicos de origem condal, como é o caso de Trancoso (Tente, 2009) e por 

isso devem ser vistos como elementos de prestígio daquelas elites.  

 No actual estado dos conhecimentos é impossível afirmar que tenha havido uma 

continuidade na rede de povoamento desde o fim do Império Romano; pelo contrário, há 

dados que indicam a ocorrência, em certos momentos, de mudanças significativas nas 

estratégias de ocupação do território, expressas nomeadamente pelo abandono de alguns 
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sítios, pela fundação de outros, ou pela “colonização” de áreas anteriormente desprezadas. 

Momentos como esses foram detectados no século IV e entre os séculos IX e XI.  

 Não é igualmente claro que tipos de povoamento terão caracterizado estes 

períodos. Efectivamente não é demonstrável que haja um povoamento disperso, cuja 

expressão arqueológica estaria representada pelas sepulturas escavadas na rocha que se 

identificam um pouco por todo o território. Também não se pode afirmar 

peremptoriamente que o povoamento seria concentrado. O fenómeno da formação da rede 

aldeã medieval está a ser estudado um pouco por toda a Europa e a investigação tem 

demonstrado que é um processo recorrente e que remonta, em alguns casos, aos séculos 

VII e VIII. Apesar de ser esta a tendência geral, os particularismos existem e estão bem 

marcados durante a Alta Idade Média. No Alto Mondego o registo arqueológico evidencia 

a fundação (no fim do século IX ou inícios do século X) de novos povoados que 

aglomeram várias famílias, contudo, verifica-se que estes são abandonados na passagem do 

milénio. Por agora, não se percebe se efectivamente essa realidade será extensível a todos 

os povoados que concentrariam mais do que uma família ou se, pelo contrário, outras 

estruturas de povoamento semelhantes sobreviveram ao tempo e estão hoje sobre as ruas e 

casas das actuais aldeias. 

 O século X é o que melhor se caracterizou no desenvolvimento do trabalho por se 

terem escavado vários contextos desta cronologia. Consegue-se caracterizar algumas 

estruturas defensivas, conhece-se algumas estruturas domésticas, recuperou-se informação 

sobre a sua produção cerâmica e sobre alguns dos produtos que recolectariam e 

produziriam. Torna-se, todavia, mais difícil de identificar que território exploravam 

directamente e quais os meios de exploração e modos de produção que usavam. São 

igualmente escorregadias as tentativas de explicar que relações teriam com poder supra-

local e como se relacionavam as várias comunidades entre si. Entre estas questões 

encontra-se certamente a causa que motivou o abandono dos povoados que fundaram.  

 São múltiplas as perguntas em aberto que requerem uma nova abordagem científica. 

Esta deverá promover o conhecimento da organização interna destes povoados, através de 

escavações arqueológicas que abranjam áreas consideráveis, à semelhança do que se tem 

vindo a realizar em França, Inglaterra, Itália e na vizinha Espanha. Este tipo de abordagem 

permite não só reconstituir a organização interna, como também identificar vários 

momentos de transformação que estas estruturas estariam sujeitas e que de alguma forma 

reflectem acontecimentos e alterações socioeconómicas que vão transformando os sítios e 

as comunidades que neles habitavam. Mas a investigação não se deve remeter 
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exclusivamente a este tipo de metodologia. Nas palavras de A. Malpica Cuello “la 

investigación arqueológica, en el sentido más duro del término, no puede concluirse sin introducir la dinámica 

del uso medio y, por tanto, sin examinar territorio y paisaje” (2009, p. 34-35), pelo que é 

fundamental que se aborde igualmente os espaços onde se processavam as actividades 

económicas e sociais destas comunidades, ou seja, em suma, se estude a paisagem onde 

estas comunidades viveram. Os resultados que a equipa dirigida por F. Criado Boado e P. 

Ballesteros têm alcançado a este nível na área da Galiza, ou que a equipa de J. A. Quirós 

Castillo tem obtido nas aldeias que têm vindo a estudar no País Basco, demonstram as 

potencialidades deste tipo de metodologia e incentivam à sua aplicação em outros espaços 

geográficos.  

 Estão ainda por conhecer os mecanismos de apropriação senhorial e como os dois 

principais grupos sociais (camponeses e senhores) se relacionaram. Desconhece-se também 

os mecanismos de diferenciação social que ocorrem no seio das comunidades, e que se 

evidenciam na constituição das elites municipais O estudo mais aprofundado dos meios de 

produção, das alterações nas culturas cultivadas ou nos animais criados torna-se, assim, 

essencial não só para reconstituir o quotidiano dos camponeses, como para identificar essas 

mesmas alterações sociais. Como largamente comentado, no Alto Mondego existe o 

problema da conservação da matéria orgânica, que condiciona em larga medida este tipo de 

análises. No entanto, tal não deve esmorecer os investigadores, pois os níveis de incêndios 

ou as lareiras têm permitido a recuperação de material orgânico carbonizado. Ao estudo 

destes deve-se acrescentar ainda análises de colunas polínicas ou de fitólitos, que ajudam a 

reconstituir as actividades económicas desenvolvidas.    

 É igualmente fundamental que se continue a construir um sólido quadro 

cronológico baseado em datações radiométricas de amostras fiáveis provenientes de 

contextos bem definidos. Este é, para já, o único meio de colmatar a falta de fósseis-

directores, que caracteriza arqueologicamente estas realidades baseadas num forte localismo 

das comunidades, permitindo a determinação de cronologias para os vestígios 

arqueológicos que se vão identificando.  

 Na investigação futura será importante voltar a abordar a temáticas das sepulturas 

escavadas na rocha. Não é um tema fácil e carece do desenvolvimento de novas 

metodologias de abordagem. Como as sepulturas rupestres se integram num sistema de 

escala local, o seu estudo terá de assentar na micro-análise de casos concretos. Só assim se 

obterá mais informação relativa ao seu significado territorial e social, que não deve ser 

dissociado da lógica de apropriação da paisagem levada a cabo pelas comunidades locais.  



 

456 
 

 Esta tese de doutoramento que agora se conclui vem essencialmente levantar novas 

questões e abrir vários longos caminhos à investigação das comunidades do Alto Mondego. 

Deseja-se apenas que se reconheça a importância do conhecimento destas realidades 

históricas, mais ou menos sombrias, e que continuem a existir meios que possibilitem a 

continuação da investigação da arqueologia da Alta Idade Média em Portugal.  
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Quadro IV.4.5 - Atributos métricos das bases não consideradas no NMR 

 

IV.5 S. Gens 

Quadro IV.6.1 - Atributos tipológicos e métricos das sepulturas.  

Quadro IV.6.2 - Inventário geral dos fragmentos da cerâmica.  

Quadro IV.6.3 - Inventário dos fragmentos de bases. 

Quadro IV.6.4 - Inventário dos fragmentos de bordos. 

Quadro IV.6.5 - Inventário dos fragmentos de bojos decorados. 

Quadro IV.5.6 - Atributos métricos das peças inventariados como o NMR. 
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Quadro IV.5.7 - Atributos métricos das bases em disco não consideradas no NMR. 

Quadro IV.5.8 - Atributos métricos das bases não consideradas no NMR. 

 

IV.6 Soida 

Quadro IV.6.1 - Inventário geral dos fragmentos da cerâmica. 

Quadro IV.6.2 -Inventário dos fragmentos de bases. 

Quadro IV.6.3 - Inventário dos fragmentos de bordos. 

Quadro IV.6.4 - Inventário dos fragmentos de bojos decorados. 

Quadro IV.6.5 - Atributos métricos das peças inventariados como o NMR. 

 

IV.10 - Alto da Quintinha 

Quadro IV.10.1 - Atributos tipológicos e métricos da sepultura. 

 

Capítulo V 

 

Quadro V.1 - Registo antracológico de eventuais espécies cultivadas identificadas no Penedo dos 

Mouros e em S. Gens.  

Quadro V.2 - Registo carpológico do Penedo dos Mouros e de S. Gens. 

Quadro V.3 - Datações radiométricas obtidas para o Alto Mondego.  
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Anexo I 

Critérios de análise das produções cerâmicas 

 

 

I. Proveniência e conservação 

 

Sector 

 

Quadrícula 

 

Nível /Unidade 

 

Número(s) de inventário  

 

Número da peça (segundo o NMR) 

 

Tipos de fragmentos 

- Bordo 

- Bordo decorado 

- Base 

- Base decorada 

- Bojo 

- Bojo decorado 

- Colo estrangulado 

- Colo decorado 

 

Estado de conservação 

- Inteira 

- Fracturada 

- Fragmento 

 

 

II. Tecnologia: análise macroscópica de pastas 

 

Técnica de fabrico 

- Manual 

- Torno lento 
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- Torno rápido 

- Mista (manual e torno) 

 

Cor da pasta (segundo a Munsell Soil Color Chart, versão de 1995) 

 

Tipo de cozedura  

- Oxidante 

- Oxidante-Redutora 

- Redutora 

- Redutora-Oxidante 

 

Consistência da pasta 

- Compacta (quando se fractura com dificuldade, mesmo com a utilização de uma ponta de aço) 

- Média (quando, embora sólida, a pasta fractura facilmente com o emprego de uma ponta de aço) 

- Friável (quando basta uma pequena pressão com a unha para fracturar a pasta) 

 

Textura da pasta 

- Homogénea (quando dificilmente se distinguem os elementos constituintes) 

- Xistosa (quando os elementos constituintes se dispõem em lâminas grosseiramente paralelas) 

- Granular (pasta aglomerada em grânulos de diâmetro > 1 mm) 

- Arenosa (pasta aglomerada em grânulos de diâmetro < 1 mm, por vezes de consistência friável e forte 

presença de areias) 

 

Tipo de ENP  

- Micas 

- Quartzos 

- Feldspatos 

- Xistos 

 

- Dimensão dos ENP 

- < 1 mm 

- 1 a 3 mm 

- 3 a 5 mm 

- > 5 mm  

 

Concentração de ENP 

- Fraca (1-15%) 

- Média (15-30%) 
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- Elevada (> 30%) 

 

 

III. Tipologia formal 

 

Forma 

- Talha 

- Pote 

- Panela 

- Alguidar 

- Tampa 

- Tijela / Taça 

- Jarro 

- Outro 

 

Morfologia do bordo 

- Redondo 

- Direito 

- Bisel  

- Espessamento duplo 

- Espessamento interior 

- Espessamento exterior 

 

Orientação do bordo 

- Direito 

- Para o interior ou invertido 

- Para o exterior 

 

Forma da base 

- Plana 

- Pé em disco 

 

Tipo de asa 

- Fita 

- Rolo 
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IV. Tipologia da decoração 

 

Técnica de decoração 

- Incisões simples 

- Incisões a pente  

- Caneluras 

- Impressões simples 

- Digitação 

- Digitação+ ungulação 

- Impressão com matriz 

- Puncionamentos 

- Aplicações plásticas - cordão simples 

- Aplicações plásticas - cordão digitado 

- Aplicações plásticas - cordão inciso 

- Aplicações plásticas - cordão simples 

- Aplicações plásticas - pastilhas 

 

Localização da decoração 

- Bordo, superfície interna 

- Colo, superfície interna  

- Bojo, superfície interna 

- Base, superfície interna 

- Bordo, superfície externa 

- Colo, superfície externa 

- Bojo, superfície externa 

- Base, superfície externa 

- Asa 

 

Motivo decorativo  

- Linhas / bandas horizontais 

- Linhas / bandas onduladas 

- Linhas / bandas horizontais + onduladas 

- Compósita 

 

V. Atributos métricos (em milímetros) 

 

D - diâmetro máximo 

dm - diâmetro do colo ou gargalo 
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d - diâmetro do bocal 

db - diâmetro da base 

E - espessura máxima 

e - espessura mínima 

H - altura total 

h - altura do colo ou gargalo 
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Anexo II 

Critérios de análise de sepulturas e necrópoles 

 

 

Identificação 

N - Número da sepultura (número atribuído aquando do seu registo) 

Nc - Núcleo - integração  

S - Situação da localização dentro da necrópole 

0- isolada 

1- em conexão espacial directa com outras 

 

Orientação 

O – Orientação  

 

Estado de Conservação 

CS - Conservação 

0- inteira com tampa 

1- inteira sem tampa 

2- fracturada 

3- inacabada 

4- destruída 

 

Registo tipológico 

Tg - Tipologia Geral 

A- não antropomórfica 

B- antropomórfica 

TgA – Tipologia das sepulturas não antropomórficas (A) 

0- rectangular 

1- trapezoidal 

2- ovalada 

3- sub-rectangular 

4- assimétrica 

5- sub-trapezoidal 

TgB – Tipologia das sepulturas antropomórficas (B) 

0- rectangular 

1- sub-rectangular 

2- trapezoidal 
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3- sub-trapezoidal 

4- assimétrica 

5- simétrica 

6- ombro esquerdo 

7- ombro direito 

8- curva de braços 

9- curva das pernas 

c1- Cabeceira (tipologia das cabeceiras das sepulturas antropomórficas) 

0- arco ultrapassado   

1- arco peraltado 

2- arco volta perfeita 

3- arco rebaixado 

4- arco aplainado 

5- rectangular 

6- trapezoidal ou angulosa 

7- assimétrica 

8- sub-rectangular 

9- cantos paralelipipédicos 

10- cantos arqueados 

p - Pés 

0- não destacados 

1- destacados 

R1 - Rebordo 1 

0- total 

1- parcial 

 R2 - Rebordo-tipo 

0- horizontais 

1- elevados 

2- rebaixados 

3- misto 

CL- Corte lateral ou transversal 

0- sub-trapezoidal fechado 

1- sub-trapezoidal aberto 

2- rectangular 

3- sub-rectangular 

4- losânguico 

5- assimétrico 

CC- Corte longitudinal 



505 
 

0- rectangular 

1- sub-rectangular  

2- plano inclinado 

3- assimétrico 

4- simétrico 

5- sub-trapezoidal aberto 

6- sub-trapezoidal fechado 

 

                      

Atributos métricos 

 

L - Largura máxima 

Lm - Largura a meio 

C - Comprimento 

Pf - Profundidade média 

c1’ - Comprimento da cabeceira 

c1’’ - Largura da cabeceira 
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Anexo III 

Documentos escritos do século XII relativos ao Alto Mondego  

 

 

Nota preambular:  

Todos os documentos foram transcritos tal como foram publicados, o que inclui sinais de pontuação, 

“u’s” com valor de “vês” e jotas com valores de “i” e vice-versa. 

 Para distinção das referências a itálico que figuram nesses documentos do restante texto, as primeiras 

são escritas normalmente, sem itálico (caso das referências entre parêntesis ou de referências a fólios). 

 

Documento 1 

Cartulário: Documentos de D. Sancho I 

Ref. do documento: nº 3 

Data: 1175 (?), Outubro 9 

Referência bibliográfica: AZEVEDO, R. (1979) - Documentos de D. Sancho I (1174-1211). Vol. I. 

Universidade de Coimbra, p. 3. 

Texto: 

Doação a Rodrigo Mendes de um casal em Sedielos, chamado Pedregal 

 In Christi nomine. Ego rex Sancius facio tibi Roderico Menendi cartulam donacionis de hereditate qua est in 

Seedelos et est unum casal nomine de Pedragal. Do tibi istum casalem pro seruicio quod apud Sceloricum ex parte tua 

recepi tempore illo quando olim ª rex Fernandus congregauit omnes milites et pedites ut meum regnum intraret. Do tibi 

atque concedo illum supra dictum forum casalem ut eum im perpetuum et omins posteritas tua habeas illum casale iure 

perpetuo et quicquid ex parte illius hereditatis inueneris. Preterea si quis hunc factum nostrum irrumpere uoluerit sit 

maledictus et excomunicatus et cum Iuda traditore in inferno dapnatus. VII.º Idus Octobris Era M.ª CC.ª III.ª X.ª. 

Ego rex Sancius apud uillam Celorici tibi Roderigo Menendi hanc kartam propria manu roboro. 

Afonso ts., Pedro ts., Egas ts., Suarius presbiter notuit. 

 

Documento 2 

Cartulário: Documentos de D. Sancho I 

Ref. do documento: nº 7 

Data: 1186, Fevereiro 

Referência bibliográfica: AZEVEDO, R. (1979) - Documentos de D. Sancho I (1174-1211). Vol. I. 

Universidade de Coimbra, p. 7-10.  

HERCULANO, A. (1856) -  Portugaliae Monumenta Historica. Leges,  p. 453-456.  
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Texto: 

Foral de Gaudela (Gouveia) 

In nomine sancte et indiuidue trinitais patris et filii et spiritus sancti unius summi dei facimus istam cartulam1 in 

ipsius nomine trinitatis. Ego rex Sancius Portugalensis, una pariter cum filiis meis qui exierunt ex nobis, vobis 

homines de Gaudela qui ibidem populatores estis per mandatum meum, siue qui uenerint ad populandum, facimus 

uobis cartulam sicut et fecimus per scripturam et per preceptum nostrum ut firmiter teneatis, et habeatis forum bonum 

sicut habent alii homines cum melioribus foris.  Et non detis mihi neque progeniei mee nec ulli homini pro homicidio 

nisi septimum adpreciaduram per concilium et per manum de iudice: et nullo pecto nec ulla calumpnia intret ibi, nec 

meus meirinus, nisi iudex de uestro concilio. Et faciatis fossadum illa una pars, et las duas partes stent in illa uilla. 

Et de illa una pars que habuerit ire ad fossadum et non fuerit quomodo det in fossadeira V solidos in appreciadura. 

Et non faciatis fossadum cum uestro seniore nisi una uice in anno aut plus si uestra uoluntas fuerit. Et pedones non 

faciant fossadum nec clerici. Et non intret ibi nuncius neque manaria de nulloquoque homine per forum de Gaudela. 

Et qui in termino de Gaudela filiam alienam rapuerit extra suam uoluntatem, pectet ad palacium CCC solidos, et 

exeat homizieiro. Si aliquis inter uos in mercado aut in ecclesia aut in concilio a precon ferido fecerit feridam ad suum 

uicinium quod pectet LX solidos ad concilium, et VIIª ad palacium per manum de nostro iudice. Et de furto 

quodlibet sedeat ibi suus dominus colligat suum cabdal: et de illa calumpnia partiat cum iudice per medium. Et qui 

domum hedificauerit aut uineas aut suam hereditatem honorauerit et uno anno in illa sederit, et postea ad aliam 

terram perrexerit quomodo seruiat ei tota sua hereditas ubi habitans fuerit. Et si quesierit illas uendere, uendat ad 

quem uoluerit per forum de Gaudela. Et homines de Gaudela ubi habuerint iudicium uel iunctam cum hominibus de 

aliis terris habeant medianitum per suum cautum de suo termino. Et dono uobis forum quod stet caballarius de 

Goudela pro infancione de totis aliis terris in iudicio et in iuramento passent super illos cum duobus iuratoribus. Et 

illi pedones de Gaudela quod stent et trociant super illos caballarii uillani de totis aliis terris in iudicio et in iuramento, 

trociant super illos cum duobus iuratoribus. Et omnes qui de sua terra exierint cum homicidio aut cum muliere 

raussada uel cum alia calumpnia quelibet sit nisi quod non adducat mulierem alienam, et tornet se ad seniores de 

Gaudela, sedeat solutus et defensus per forum de Gaudela. Et si quis homo de quacumque terra cum inimicitate aut 

cum pignore uenerit, et in termino de Gaudela intratus fuerit, nullus inimicus post illum intret aut pignora tollat, uel 

malum illi faciat, pectet ad seniorem de Gaudela quingentos solidos, et duplet illa pignora aut illos liuores. Et qui 

homines de Gaudela pignorauerit et in concilio non pecierit ad directum, pectet ad seniores de Gaudela LX solidos, et 

duplet illa pignora suo domino. Et omnes de alia terra qui caualeirum de Gaudela descaluagare pectent LX solidos. 

Et homo de Gaudela qui alterum descaluagar pectet V solidos. Et qui homines de Gaudela prendiderint in prision 

pectent CCC solidos. Et si homines de Gaudela prendiderint aliquem hominem de aliena terra pectent V solidos. Et 

si homines de Gaudela pro qualibet fiadoria a medio anno illo non requisierit, sedeat solutus. Et si migratus fuerit 

uxor sua et filii sint liberi. Et non soluant homines de Gaudela pignora pro senior, nec pro maiordomo, nisi pro suo 

uicino. Et non dent pausadas per forum de Gaudela caualeiros, nec clericus, nec uiduas, nisi pedones per manum 

judicis. Et homines de Gaudela qui suos homines tenuerint in suis hereditatibus aut in suis solares, et non fuerit ibi 

suus senior, ueniant ad sinal de judice, et dent fiador ad uenida de suo senior, et faciant que mandarent: et calumpnia 

qualibet fecerint sint de suo senior et VII.ª pars ad palacium: et non seruiant ad ullum hominem nisi ad suum 

dominum in cuius solar sederit. Et sua senara aut sua uinea de illo Rege Sancio tale pecto habeat quale de illis 
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populatoribus. Et quim uicinum occiderit, et in sua casa fugerit, qui post illum intrauerit et in sua casa illum 

mactauerit, pectet CCC solidos. Et qui mulierem afforciauerit, et illa uoces mittendo uenerit, et illem cum XII non 

potuerit se inde deliberare pectet CCC solidos. Et qui mulierem alienam ferierit pectet suo uiro treginta solidos, et 

VII.ª ad palacium. Et homines de Gaudela qui fiador pararent pro aliqua causa pecierint et ille qui fiador outorgar 

cum duobus hominibus contra illum, et ille non quesierit colligere et super ipsum eum mactaueritm, nos totum 

concilium ad illum pectet. Et palacium de illo Rege et de Episcopo habeat calumpniam, et tota alia uilla unum forum:  

et aliud palacium non habeat calumpniam. Et homo de Gaudela qui fiador entrar et intentorem non habuerit qual 

fiadoria parar tal pactar. Et si intentorem habuerit mittat illum in manus, et sic exeat de illa fiadoria. Et de suspecta 

de X solidos ad ribam feirant XII casas a derredor, et iurent cum duobus hominibus. Et de X solidos a iuso iuret siui 

outro quale achar quod uicinus sit: Et toto homine de Gaudela qui se tornar ad alium senior qui illi benefecerit sua 

casa et sua hereditas et uxor sua et filii sui sint liberi et absoluti per forum de Gaudela. Et dono uobis forum quod 

non habeatis alium seniorem nise Regem aut filium suum, aut quem uos conciliium uolueritis. Et toto homine de 

Gaudela qui deserdatus fuerit et per suam manum non pectar quomodo se tornet ad suam hereditatem ubi fuerit illa 

sine ulla calumpnia. Et totus homo de Gaudela qui hereditatem habuerit in alia terra non faciat fossadum nisi per 

forum de Gaudela. Et totus homo de Gaudela qui habuerit mulierem ad benedictionem et laxauerit illam, pectet I 

denarium ad judicem. Et si mulier laxauerit suum maritum quem ad benedictionem habuerit, pectet CCC solidos, 

medios ad palacium et medios ad suum uirum. Et de derrotela de sua casa cum lanzas et scutos de sua porta a dentro 

pectent CCC solidos, medios suo domino et medios ad palacium. Et qui dederit ad suum uicinum cum spada, pectet 

XXXX solidos et VII.ª ad palacium. Et qui dederit lancada ad suum uicinum et exierit de una parte ad aliam 

pectet XX solidos VII. ª ad palacium. Et si non trocierit X solidos et VII.ª ad palacium. Et de plaga unde osso 

exierit pectet X solidos quada osso et VII.ª ad palacium. Et de alia plaga V solidos et VII.ª ad palacium. Et per 

tota pignora siue de palacio siue de concilio colligat suo fiador pro ad forum. Et dono uobis quod non habeat nullam 

defesam, nec ullo monte, nec ullo pelago, nisi illo de toto concilio. Et sunt uestri isti termini. Ex una parte quomodo 

esparte cum linares, et cum felgosio, et ex alia parte quomodo exparte cum sena. Et ex tercia parte quomodo esparte 

per Mondegum contra zurara. Et illo montadigo de lestremo que montent caualeiros de Gaudela cum suo senior, et 

prendant suam terciam. Et illo montadigo de ganado de gaudela non sedeat montadigo. Et de illa carregadura dent im 

portadigo I arenco, et de caualo I solidum, et de mulo I solidum, , et de asino uel boue VI denarios. Et de toto 

portadigo qui uenerit ad Gaudelam, ubi pausadam prendiderit prendat suam terciam. Quicumque hanc scripturam 

infringere uoluerit sit excommunicatus et dampnatus in perpetuum, Amen. Facta carta in Era M.ª CC.ª XX.ª IIII.ª 

Mense februario. Ego S[ancius] dei gratia Port[ugalensium] Rex qui hanc cartam fieri iussi coram testibus roboro 

eam et confirmo. Ego D[ulcia] dei gratia Regina Port[ugalensium] hanc cartam roboro et confirmo, mandato domini 

mei Regis. Ego Regina domna T[arasia] filia domini regis S[ancii] et Regine domne D[ulcie] similiter conf. Ego 

Regina domna S[anciã] eorum filia similiter conf. Domnus V[alascus] Fernandi maiordomus curie, Domnus 

P[etrus] alfonsi signifer domini Regis. Domnus P[etrus] fernandi conf, domnus M[enendus] gunsaluiz conf. Domnus 

G[odinus] bracarensis Archiepiscopus conf. domnus M[artinus] Portugalensis Episcopus conf. Domnus Johannes 

Visensis Episcopus conf. Domnus M[artinus] Colimbriensis Episcopus conf. Domnus Johannes fernandiz Regis 

dapifer conf. Egeas pelagii conf. Reimundus menendis test. Reimundus iohannis test. Alfonsus suarii test. Martinus 

pelagii test. Julianus Notarius curie. 
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Ego Alfonsus dei gratia Portugalensis Rex, una cum uxore mea Regina domna Vrraca, et filiis nostris Infantibus 

domno Sancio, et domno Alfonso, et domna Alionor, concedo et confirmo uobis moratoribus de Gaudela islam cartam 

suprascriptam et istud forum quod uobis dedit pater meus Rex domnus Sancius. Et ut hoc meum factum in 

perpetuum robur optineat, precepi fieri islam cartam et eam feci meo plumbeo sigillo communiri. Facta carta apud 

Colimbriam Mense Nouembri sub era M.ª CC.ª L.ª V.ª. Nos supranominmati Reges qui hanc cartam fieri 

precepimus coram subscriptis eam roborauimus, et in ea hec signa fecimus +++++ 

Qui affuerunt, Domnus Martinus iohannis signifer domini Regis – Domnus Petrus ihoannis maiordomus Curie 

– Domnus Laurencius suarii – Domnus Johannes fernandiz – Domnus Gomecius suarii – Domnus Fernandus 

fernandiz – Domnus Gil ualasquiz – Domnus Rodericus menendiz – Domnus Poncius alfonsi – Domnus Lopus 

alfonsi, conf. – Vincencius menendiz – Martinus Petriz – Petrus petriz, test. 

Domnus Stephanus bracarensis Archiepiscopus – Domnus Martinus Portugalensis Episcopus – Domnus Petrus 

Colimbriensis Episcopus – Domnus Suarius Vlixbonensis Episcopus – Domnus Suarius Elborensis Episcopus – 

Domnus Pelagius Lamecensis Episcopus – Domnus Bartholomeus Visensis Episcopus – Domnus Martinus 

Egitaniensis Episcopus, conf. – Magister Pelagius Cantor Port. – Petrus Garsie – Jhoanninus, test. 

Gonsaluus Menendi Cancellarius Curie – Fernanduz suarii scripsit. 

  

Documento 3 

Cartulário: Documentos de D. Sancho I  

Ref. do documento: nº 8 

Data: 1187 (depois de Outubro) 

Referência bibliográfica: AZEVEDO, R. (1979) - Documentos de D. Sancho I (1174-1211). Vol. I. 

Universidade de Coimbra, p. 43-46  

HERCULANO, A. (1856) - Portugaliae Monumenta Historica. Leges, p. 464-467 

Texto: 

Foral de Felgosino (Felgosinho/Folgozinho) 

In nomine sancte et indiuidue trinitais patris et filii et spiritus sancti unius sumi dei. Facimus istam cartulam in 

ipsius nomine trinitatis. Ego Rex Sancius Port[ugalensis], una pariter cum filiis meis qui exierunt ex nobis uobis 

homines de felgosino qui ibidem populatores estis per mandatum meum, siue qui uenerint ad populandum. Facimus 

uobis cartulam sicut et fecimus per scripturam et per perceptum nostrum ut firmiter teneatis et habeatis foro bono sicut 

habent alios homines cum meliores foros. Et non detis mihi nec progenie mee nec ullo homini pro homicidio nisi 

septimum adpreciadura per concilio et per manum de iudice: et nullo pecto nec ulla calumnia non intret ibi nec meo 

marino nisi iudice de uestro concilio: et faciatis fossado illa una pars et las duas partes stent in illa uilla et de illa una 

pars qui habuerit ad ire in fossado et non fuerit quomodo det in fossadeira V solidos in adpreciadura. Et non faciatis 

fossadum cum uestro seniore nisi una uice in anno aut si plus uestra uolumptas fuerit. Et pedones non faciant fossado, 

nec clerici. Et non intret ibi nuncio nec manaria de nulloquoque homine per foro de felgosino. Et qui in termino de 

felgosino filiam alienam rapuerit extra suam uolumptatem, pectet ad palacium CCC solidos, et exeat homizieru. 

Siquis aliquis inter uos aut in mercado, aut in ecclesia, uel in concilio, a precon feridu fecerit firidam ad suo uicino 

quod pectet LX solidos ad concilio et VII ad palacium, per manum de nostro iudice. Et de furto colibet sedeat ibi 
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suus dominus qui colligat suo cabdal, et de illa calumpnia partiat cum illo iudice per medium. Et qui domum 

hedificauerit, aut uineas, aut sua hereditate honorauerit, et uno anno in illa sederit, et postea ad aliam terram 

perrexerit, quomodo seruiat illi tota sua hereditas ubi habitans fuerit. Et si quesierit illas uendere uendat ad quem 

uoluerit per foro de felgosino. Et homines de felgosino ubi habuerit iudicium uel iunta cum homines de alias terras, 

habeant medianito per lor couto de seu termino. Et dou a uobis foro quod stent caualeiros de felgosino pro infanciones 

de totas alias terras in iudicio et in iuramento trouciant super illos cum duos iuratores. Et illos pedones de felgosino 

quod stent et trouciant super illos caualeiros uillanos de totas alias terras in iudicio et in iuramento cum duos iuratores. 

Et omnes qui de sua terra exierint cum homicidio aut cum muliere rausada, uel cum alia calumpnia qualibet sit nisi 

quod non adducat mulierem alienam, et tornet se ad seniores de felgosino, sedeat solutus et defensus per foro de 

felgosino. Et siquis homo de quacumque terram cum inimicitate, aut cum pignora uenerit, et in termino de felgosino 

intratus fuerit, nullus inimicus post illum intret, aut pignora tollat, uel malum illi faciat, pectet ad seniores de felgosino 

quingentos solidos, et duplet illa pignora aut illos liuores. Et qui homines de felgosino pignorauerit et in concilio non 

pecierit ad directum, pectet ad seniores de felgosino LX solidos, et duplet illa pignora suo domino. Et omnes de alia 

terra qui caualeiro de felgosino descaluagarent pectent LX solidos. Et homo de felgosino qui alterum descaluagar pectet 

V solidos. Et qui homines de felgosino prenderint in prision pectet CCC solidos. Et si homines de felgosino prenderint 

aliquem hominem de alia terra pectet V solidos. Et si homines de felgosino pro qualibet fiadoria a medio anno illo non 

requisierit, sedeat solutus. Et si migratus fuerit uxor sua et filii sui sint liberi. Et non soluant homines de felgosino 

non soluant pignora pro suo senior nec pro maiorino, nisi pro suo uicino. Et non dent pausadas per foro de felgosino 

caualeiros nec clericus nec uiduas nisi pedones per manum iudicis. Et homines de felgosino qui suos homines tenuerint 

in suas hereditates, aut in suos solares, et non fuerit ibi suo senior, ueniant ad sinal de iudice, et dent fiador ad uenida 

de suo senior, faciant que mandarent, et calumpnia qualibet facerint sit de suo senior, et VII.ª pars ad palacium. Et 

non seruiant ad nullum hominem nisi ad suum senior in cuius solar sederit: et sua senara aut sua uinea de illo Rege 

sancii tale pectum habeat, quales de illos populatores. Et qui uicino occiderit et in sua casa fugierit, qui post illum 

intrauerit, et in sua casa illum mataret, pectet CCC solidos. Et qui mulierem aforciauerit, et illa uoces mittendo 

uenerit, et ille cum duodecim non potuerit se inde liberare, pectet CCC solidos. Et qui mulierem alienam ferierit pectet 

a suo uiro XXX solidos et VII.ª ad palacium. Et homines de felgosino qui fiador pararent pro qualibet causa 

pecierint, et ille fiador outorgar cum duos homines contra illum et ille non quesierit colligere, et super ipsum eum 

mactauerit, nos toto concilio ad illum pectet: et palacium de illo rege et de episcopo habeat calumpniam, et tota alia 

uilla uno foro: et alio palacio non habeat calumpniam. Et omnes de felgosino qui fiador intrar et ententor non luuar, 

qual fiaduria fiar pectar tal: et si intentor habuerit mittat illum in manus: et si(c) exeat de illa fiadoria: et de sospecta 

X solidos a riba feirant duodecim casas a deredor et iurent duo homines. Et de decem solidos a iuso iure siue outro 

quale agar quod uicinus sit. Et toto homine de felgosino qui se tornar ad alium seniorem qui illi benefecerit sua casa et 

sua hereditas et uxor sua et filii sui sint liberi et absoluti per foro de felgosino. Et dono uobis forum quod non habeatis 

alium seniorem nise Regem aut filium suum ad quem uos concilio quesieritis. Et toto homine de felgosino qui 

deserdadu fuerit et per sua manu non pectar quomodo se torne ad sua hereditate ubi fuerit illa sine nulla calupnia: et 

toto homine de felgosino qui hereditatem habuerit in alia terra non faciat fossado nisi per foro de felgosino. Et toto 

homine de felgosino qui habuerit mulierem ad benedictionem et laxauerit illam pectet I denarium ad iudicem: et si 

mulier laxauerit suum maritum quem ad benedictionem habent pectet CCC solidos, medios ad palacium et medios ad 
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uirum suum. Et de derotela de sua casa cum lanzas et scutos de sua porta a dentro pectet CCC solidos, medios ad suo 

domino et medios ad palacium. Et qui dederit ad suo uicino cum spada pectet XXXXª solidos et septima ad 

palacium. Et qui dederit lanzada ad suo uicino, et exierit de una parte ad aliam, pectet XX solidos et VII. ª ad 

palacium: et si non trocierit, X solidos et septima ad palacium. Et de plaga unde osso exerit, pectet X solidos quada 

osso et VII.ª ad palacium. Et de alia plaga V solidos et VII.ª ad palacium. Et per tota pignora siue de concilio uel 

de palacio colligat suo fiador por a foro: et dono uobis quod non habeat nulla defesa nec ullo monte, nec ullo pelago, 

nisi illo de toto concilio: et sunt uestros istos terminos ex una parte quomodo esparte cum linares. Et ex alia parte 

quomodo exparte cum gaudela. Et illo montadigo de lestremo que monten caualeiros de felgosino cum seu senior, et 

prendant sua tercia: et illo montadigo de ganado de felgosino non sedeat montadigo. Et de illa carregadura dent in 

portadico I arenco. Et de cauallo I solidum, et de mulo I solidum. Et de asino uel de boue VI denarios. Et de toto 

portadigo qui uenerit a felgosino ubi pausada prenderit prendat sua tercia. Quicumque hanc scripturam infringere 

uoluerit sit excommunicatus et damnatus in perpetuum, Amen. Facta carta de foro in Era M.ª CC.ª XX.ª V.ª. Ego 

Rex domnus Sancius una cum uxore mea Regina domna Dulcia et fillis et filiabus meis uobis moratoribus de felgosino 

hanc cartam roboro et confirmo.  

Qui presentes fuerunt, Godinus Bracarensis archiepiscopus conf. Jhoannes Visensis episcopus conf. Martinus 

Colinbriensis episcopus conf. Domnus P. Fernandiz conf. Egas Anriquiz test. P. mazaneira test. Comes domnus 

M[enendus] gunsalui conf. Domnus Ermigius qui tunc terram tenebat conf. domnus P[etrus] Alfonsi conf. Domnus 

Aluarus conf. Fernam bispo test., Reimon menendi test. Julianus notarius curie. 

Ego Alfonsus secundus dei gratia Port. Rex una cum uxore mea Regina domna Vrraca, et filiis nostris 

Infantibus domno S[ancio] et domno Alfonso et domna Alionor concedo et confirmo uobis populatoribus de felgosino 

istam cartam et istud forum quod uobis dedit Pater meu s Rex domnus Sancius hone memorie. Et ut hoc nostrum 

factum firmissimum robur obtineat precepi fieri istam cartam et eam feci meo sigillo plunbeo communiri. Facta carta 

mense Octobris Era M.ª CC.ª L.ª V.ª Nos supranominati qui hanc cartam fieri precepimus coram subscriptis illam 

roborauimus et in ea hec signa fecimus +++++. 

Qui affuerunt, Domnus Martinus iohannis signifer domini Regis conf. – Domnus Petrus Jhoannis Maiordomus 

curie conf. – Domnus Laurencius suarii conf. – Domnus Johannes fernandi conf. – Domnus Fernandus fernandi 

conf. – Domnus Gomecius suarii conf. - Domnus Gil ualasquiz conf. – Domnus Rodericus menendi conf. – Domnus 

Poncius alfonsi conf. – Domnus Lopus alfonsi conf. – Vincencius menendi – Martinus Petri – Petrus petri, test. 

Domnus Stephanus Bracarensis Archiepiscopus conf. – Domnus Martinus Portugalensis episcopus conf. – 

Domnus Petrus Colimbriensis episcopus conf. – Domnus Suarius Vlixbonensis episcopus conf. – Domnus Suarius 

Elborensis episcopus conf. – Domnus Pelagius Lamecensis episcopus conf. – Domnus Bartolameus Visensis episcopus 

conf. – Domnus Martinus Egitaniensis episcopus conf. – Magister Pelagius Cantor Port. – Petrus Garsie – 

Joanninus, test. 

Gonsaluus Menendi Cancellarius domini Regis – Laurencius martini scripsit. 

 

Documento 4 

Cartulário: Livro Santo de Santa Cruz  

Ref. do documento: nº 52 (Livro Preto de Santa Cruz); nº 181 (Documentos Medievais Portugueses) 
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Data: 1140, Novembro 

Referência bibliográfica: VENTURA, L. e FARIA, A. S. (1990) – Livro Santo de Santa Cruz. Coimbra. 

INIC, p. 184. AZEVEDO, R. (1958) – Documentos Medievais Portugueses – Documentos de D. Afonso Henriques 

(1127-1185). p. 223 e 224  

Texto: 

O rei D. Afonso vende a Garcia e Paio Eneguiz a villa de Aldiam 

 (c. Gouveia), coutando-a de seguida. 

 

In Christi nomine. Ego Alfonsus rex Portugalensium princeps, comitis Henrrici et regine Tarasie filius, vobis 

Garsia Eneguiz et Pelagius Eneguiz facio vobis karta venditionis sicut et feci de una villa prenominata Aldiam. Et 

modo post ea facio vobis cautum de illa quomodo sparte per illo lombo de Arcozelo, et de alia parte per illo flumen 

Mondeci et de alia parte per illa aqua de Cessada, et inde per illa lomba que sparte cum Aldiam et cum Ribulo Torto 

et inde cum Crasto de Lobo. De vobis illam et cauto cum suis terminis et locis antiquis pro precio et pro bonivolentia 

pro uno poldro et XXXX 1 morabitinos quos michi didistis tantum michi et vobis bene complacuit et apud vos nichil 

remansit in debitum pro dare. Ita de hodie die vel tempore sedeat illa hereditate de juri meo abrasa et in vestro dominio 

sit tradita atque confirmata. Habeatis vos illa firmiter et omnis posteritas vestra et faciatis de illa quod volueritis in 

perpetuum. Et si aliquis homo venerit vel ego venerim tam meis propinquis quam extraneis et hoc factum meum 

rumpere voluerit, in primiter qui illo cauto rumpere det D solidos qui illa terra imperaverit et judicato. Et sedeat 

excomunicatus et maledictus et cum Judas traditore judicatus et a fide Christi separatus. Facta carta mense 

Novembris, Era M.ª C.ª LXX.ª VIII.ª. Ego Alfonsus rex Portugalensis vobis Garsia Eneguiz et Pelagius 

Eneguiz facio vobis cartam et cautum de illa villa que sursum resonat. In hac carta manus meas roboravi. 

Qui presentes fuerunt et viderunt: Comes Rodericus curie dapifer conf., Garsia Menendi alferez conf., Fernandus 

Captivus conf., Gualter seniorem de ipsa terra conf., Egas Muniz conf., - Garsia Menendiz ts., Monio Menendiz ts., 

Didacus Pelagii ts., Erus ts., Pelagius ts. 

(Sinal) Rex Anfonsus 

1  Aparece um X com haste (equivalente a XXXX)  

 

Documento 5 

Cartulário: Livro Santo de Santa Cruz  

Ref. do documento: nº 53  

Data: 1141 (?), Janeiro 

Referência bibliográfica: VENTURA, L. e FARIA, A. S. (1990) – Livro Santo de Santa Cruz. Coimbra. 

INIC, p. 185 e 186.  

Texto: 

Paio Eneguiz e sua mulher fazem doação post mortem ao Mosteiro de Santa Cruz de um oitavo da villa de 

Aldiam (c. Gouveia), que lhe coutara D. Afonso Henriques 
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In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Quonia in hac vita quasi ospites sumus et nemini nostrum 

ultimum diem datum est scire, decet unumquemque fidelem omnibus modis Deo servire et post finem sui aliis bona 

exempla reliquere. Et propheta: “Ecce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies salutis”. Et Paulus apostolus: “Dum 

tempus habemus operemur bonum ad omnes maxime autem ad domesticos fidei”. Igitur ego Pelagius Eneguiz et uxor 

mea Maria Johannis facimus cartam testamenti monasterio Sancte Crucis pro animabus nostris nostrorumque 

parentum ut semper in beneficiis illorum habeamus societatem de quarta parte medietatis illius ville que vocatur 

Aldian et est sita inter Mondecum et Gaudelam subtus Monte Ermeno. Facimus itaque hoc testamentum post obitum 

nostrum de predicta villa quam nobis cautavit domnus Alfonsus Portugalensis patrie rex, hoc videlicet pacto ut cum 

aliquis nostrum de hoc seculo migraverit ille qui remanserit dum fuerit sine conjugio et bonam vitam duxerit habeat et 

partem suam et mortui. Si forte nuptias celebrare voluerit et duxerit conjugium reliquant et suam partem et mortui 

prefato monasterio Sancte Crucis nullo alio herede succedente. Damus et concedimus vobis canonicis Sancte Crucis 

ipsam villam nomine Aldiam sicut jam diximus cum suis domibus, vineis, terris cultis et incultis, montibus et 

fontibus, pascuis, molinis et sedibus molinarum et per ubi illam potueritis invenire. Si forte aliquis de nostris 

propinquis seu de extraneis quod non putamus hoc nostrum factum irrumpere voluerit sit maledictus et excomunicatus 

et cum Juda Domini traditore habeat societatem. Facta testamenti carta mense Januario, Era M.ª C.ª LXX.ª [V] 

IIII.ª. Nos supradicti Pelagius Eneguiz et Maria Johannis qui hoc testamentum jussimus facere et cum propriis 

manibus nostris r + + oboramus. Et offerimus in unoquoque [anno] unum modium panis. 

Qui presentes fuerunt: Pelagius Calvus ts., Munius Alvitiz ts., Pelagius Arias ts., Menendo Fromariguiz ts. – 

Monio Garcia ts., G[arsia] Menendiz ts., Monio zapatero ts.  

 

Documento 6 

Cartulário: Livro Santo de Santa Cruz  

Ref. do documento: nº 76  

Data: 1150, Outubro 

Referência bibliográfica: VENTURA, L. e FARIA, A. S. (1990) – Livro Santo de Santa Cruz. Coimbra. 

INIC, p. 211 e 212.  

Texto: 

Garcia Fernandes faz o testamento ao Mosteiro de Santa Cruz de toda a herdade que tem em Paços da Serra (c. 

Gouveia), Torrozelo (c. Seia) e nas partes de Gouveia e Seia, com excepção das dívidas e do que der a seus clientes e 

mancípios e à igreja da qual é paroquiano. 

 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hoc est testamentum quod ego Garcia Fernandiz timens diem 

mortis mee facio Deo et Colimbriensi monasterio Sancte Crucis ac vobis quoque domno Teotonio ejusdem ecclesie priori 

et ceteris fratribus ibidem commorantibus de omni meo habere tam mobili quam immobili videlicet de tota illa 

hereditate quam habeo in villa Palacios et in Terroselo ei in partibus Gaudele et Sene et de quanto deinceps adquirere 

seu ganare potuero. Do itaque atque concedo omnia que habeo et habere potuero meique juris fuerint post mortem 

scilicet meam predicto monasterio, exceptis debitis meis et exceptis his que dedero clientibus et mancipiis meis necnon 

illi ecclesie cujus parrochianus exstitero. Hoc autem ad integrum concesso si sobolem hoc est filium aut filiam non 
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habuero. Si autem de legitimo conjugio semen habuero terciam partem de omni meo habere ejusdem monasterio concedo. 

Et hoc facio pro remedio anime mee meorumque parentum et ut parlem habeam in orationibus et beneficiis ejusdem 

monasterii cum ceteris benefactoribus qui ibi se commendant et partem suarum elemosinarum ibidem faciunt. Si autem 

aliqua ecclesiastica secularisve persona quod fieri non credo vel aliquis de extraneis seu propinquis meis hanc testamenti 

paginam sciens contra eam venire temptaverit, et hanc cartam infringere seu in aliquo diminuere voluerit, non sit ei 

licitum, sed pro sola temptatione, nisi resipuerit, sit maledictus et excomunicatus et cum Juda Domini traditore partem 

habeat in inferno, reddens in quadruplum quod inde predictio monasterio defraudaverit vel abstulerit et domino terre 

aliud tantum et insuper hoc scriptum semper plenum robur obtineat. Facta testamenti carta mense Octobrio, Era M.ª 

C.ª LXXX.ª VIII.ª. Ego Garsia Fernandiz qui hanc cartam testamenti scribere jussi cum propriis manibus coram 

testibus infrascriptis robo[ro] et hoc signum faci + o atque corpus meum ibidem sepeliri jubeo. 

Qui presentes fuerunt: Martinus Anaia ts., Petrus Marin ts. – Pelagius Gunsalviz ts., Gundisalvus Pelaiz ts. 

Salvatus diaconus notuit.  

 

Documento 7 

Cartulário: Livro Santo de Santa Cruz  

Ref. do documento: nº 98  

Data: 1150, Janeiro 

Referência bibliográfica: VENTURA, L. e FARIA, A. S. (1990) – Livro Santo de Santa Cruz. Coimbra. 

INIC, p. 234.  

Texto: 

Sancho Vermudes faz testamento ao Mosteiro de Santa Cruz de toda a herdade que tem em Paços de Serra (c. 

Gouveia), com excepção de dois casais que manda dar a dois filhos que tem de concubina e que ficarão, todavia, ao 

dito mosteiro, se aqueles morrerem em idade infantil. 

 

[FL. 72] XXIX – DE HEREDITATE SANCII VERMUIZ IN VILLA PALACIOS IN 

TERRITORIO SENE  

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hec esta carta testamenti et fermitudinis quam facio ego 

Sancius Vermuiz cognomine Formenteirio Deo et Colimbriensi monasterio Sancte Crucis ac vobis quoque domno 

Teotonio ejusdem ecclesie priori et ceteris fratribus ibidem commorantibus de tota illa mea hereditate quam habeo in 

villa Palacios territorio Sene sub Monte Hermeno exceptis duobus casalibus quos mando dare ad duos filios meos quos 

habeo de concubina. Tali videlicet condicione ut si mortui fuerint infra pueriles annos remaneant ecclesie Sancte Crucis 

nullo alio herede succedente. Do itaque et concedo hoc testamentum post obitum meum predicto monasterio, pro remedio 

anime mee meorumque parentum et ut in orationibus et beneficiis ejusdem monasterii partem cum ceteris benefactoribus 

habeam. Habeatis igitur predictam hereditatem vos et omnes successores vestri per ubi illam melius potueritis invenire 

et faciatis de ea quicquid vobis placuerit in perpetuum. Et si forte aliquis ex meis propinquis vel de extraneis contra 

hoc meum scriptum ad disrumpendum venerit, quantum inquisierit in duplum componat et judicatum et insuper sit 

maledictus et a congregatione Sancte Ecclesie separatus et cum Juda proditore dampnatus et hoc meum scriptum semper 
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plenum robur obtineat. Facta testamenti carta mense Januarii, Era Mª. Cª. LXXXª. VIIIª. Ego vero prenominatus 

Sancius Vermuiz qui hanc ª facere jussi propriis manibus roboravi et signa hec feci + i.  

 

Documento 8 

Cartulário: Livro Santo de Santa Cruz  

Ref. do documento: nº 99  

Data: 1151, Outubro 

Referência bibliográfica: VENTURA, L. e FARIA, A. S. (1990) – Livro Santo de Santa Cruz. Coimbra. 

INIC, p. 235 e 236.  

Texto: 

Paio Eneguiz faz testamento ao Mosteiro de Santa Cruz da terça parte de todos os bens móveis e imóveis que tem, 

da parte das suas mulheres, em Gouveia, Coimbra e seus termos. 

 

XXX – TESTAMENTUM PELAGII ENEGUIZ DE TERCIA PARTE DE TOTO SUO 

HABERE 

In Christi nomine. Hec est karta testamenti et firmitudinis quam jussi facere ego Pelagius Eneguiz Deo et 

Colimbriensi monasterio Sancte Crucis ac vobis quoque domno Teotonio ejusdem ecclesie priori et ceteris fratribus 

ibidem commorantibus de tercia parte de toto meo habere tam mobili quam inmobili, videlicet de quanto habeo in 

Gaudela et in finibus ejusdem et in Colinbria et in terminis ejus ex parte mearum mulierum. Do itaque et concedo hoc 

totum supradictum post obitum meum predicto monasterio Sancte Crucis pro remedio anime mee meorumque parentum 

et ut in orationibus et beneficiis ejusdem monasterii partem cum ceteris habeam benefactoribus. Habeatis igitur hoc 

totum predictum vos et omnes successores vestri per ubi melius pot[u]eritis invenire et faciatis inde quicquid vobis 

placuerit in temporibus seculorum. Et si aliquis ex meis propinquis vel de extraneis hoc meum testamentum infrigere 

in aliquo voluerit, non sit ei licitum sed pro sola temptatione sit maledictus et excomunicatus et a Corpore et Sanguine 

Domini Nostri Jhesu Christi sit alienatus et cum Juda Domini proditore in ima inferni precipitatus et insuper 

quantum auferre voluerit in duplum predictonis canonicis componat et judicatum. Et hoc meum scriptum semper 

plenum robur obtineat. Facta testamenti karta [fl. 72v.] mense Octobrio, Era M.ª C.ª LXXX.ª VIIII.ª. Ego 

autem prenominatus Pelagius Eneguiz qui hanc cartam facere jussi coram idoneis testibus propriis manibus roboro et 

hoc signum faci + o. 

Qui presentes fuerunt: Pelagius Exemeniz ts., Menendus Pelaiz ts. – Hero Petriz ts., Petrus Menendiz ts. 

Petrus presbiter notuit. 

 

Documento 9 

Cartulário: Livro Preto, Cartulário da Sé de Coimbra, Universidade de Coimbra.  

Ref. do documento: nº 261 

Data: 1164, Janeiro 

Referência bibliográfica: RODRIGUES, M. A. (1999) - Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra. 

Universidade de Coimbra, p. 393 e 394.  
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Texto: 

Aires Cabaça e sua mulher Maria Pais concedem à Sé de Coimbra, com reserva de usufruto vitalício, uma vinha 

em Fornos (c. Fornos Algodres), em compensação por uma injúria que o doador havia feito contra o bispo D. 

Miguel.  

 

CARTA VENDITIONIS 

Sub Christi nomine. Hec est carta quam ego, Arias Cabalaza, una cum uxore mea, Maria Pelaiz, facio 

Colinbriensi sedi Sancte Marie et episcopo ejusdem sedis, domno Michaeli, de meditate cujusdam vinee quam habeo in 

territorio de Sena, in loco qui vocatur Fornos, sicut spartet a parte Orientis per fluvium de Sena, deinde cum 

Salvatorio Frade et cum Menendo Petro et cum Don Felice. Predicte autem vinee medietatem, quam ejus altera 

medietas est de genero meo, do et concedo predicte sedis espiscopo, propter injuriam quam illi intuli, de ejus videlicet 

equitarius, quas per vim hominibus illius abstuli et injuste diu tenui; ad santificacionem ergo et condignam penitenciam 

hujus facinoris, post mortem meam et uxoris mee, predicta sedes, jureq hereditario, habeat predicte vinee medietatem. 

Siquis ergo, cujuscumque sit persone, eam deinceps predicte sedis auferre temptaverit, non sit ei licitum sed, pro sola 

temtacione, eam predicte sedi in duplum componat, et regie potesti aliud tantum. Facta carta donacionis et firmitudinis 

mense Januario, Era M.ª CC.ª II.ª. Ego vero, predictus Arias, cum uxore mea, cartam istam conf††rmo. 

Qui presentes fuerunt: Menendus Pelaiz ts., - Johannes Gunsalviz ts., - Michael Petriz ts. 

 

Documento 10 

Cartulário: Livro Preto, Cartulário da Sé de Coimbra, Universidade de Coimbra.  

Ref. do documento: nº 269 

Data: 1133, Junho, 30 

Referência bibliográfica: RODRIGUES, M. A. (1999) - Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra. 

Universidade de Coimbra, p. 401.  

Texto: 

A Sé de Coimbra doa em benefício ao presbítero Mendo metade da ermida de S. Romão (c. Seia), da qual o 

citado Mendo já possuía a outra metade 

 

CARTA DONATIONIS SANCTI ROMANI DE SENA 

Placuit mihi, Bernaldo episcopo, promto animo, cum omni conventu canonicorum sedis Sancte Marie 

Colinbriensis, meo jussu et illorum scripturam donacionis, tibi, preposito meo, Menendo nomine, presbitero, facere de 

quadam heremitica domo que in finibus est opidi Sine sita, ac sub honore Sancti Romani fundata. Condono quoque 

hac concedo tibi, cum omni auctoritate Sancte Marie, medietatem tantum supradicte domus, quia altera pars alie 

medietatis possessio tua est; sed causa benefici ac benivolencie libuit condonare memoratam medietaten que mihi erat in 

donacione tibi jure hereditandi cum omni hereditate ac possessione sua, cum ingressu et regressu, cum terris cultis ac 

incultis, aquis, molinis, pascuis, vineis, edificiis, ita ut a pristinis divisa est. Tali modo complacuit mihi concedere in 

predictam domum tibi, ut firmiter semper obtineas illam in meo, tam obsequio micelaru, quam in clericatu seu in 

aliqua obidiencia aliusmodi, sicut opportet esse vel ut tibi placuerit. Quod si aliquis, potens vel inpotens, cujuscumque 
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persone sit, qui hoc stabilitum scripture violare temptaverit, quantum alienari vel auferre temptaverit ex illa tantum in 

duplum componat; necnon a corpore et sanguine Christi sit alienatus et cum Juda Scarioth sit illi porcio. Facta carta 

donacionis II Kalendas Julii, Era M. C. LXX. I.ª. Ego, prefatus Bernaldus episcopus, qui omni conventu clericatus 

Sancte Marie componere hanc scripturam jussi, manu mea confirmo et hoc signum facio quod fecit †. 

Pro confirmacione istius litteris hujus cartule, tribuit mihi, episcopo Bernaldo, Menendus, prepositus, Sancta 

Gavin ad iter exercitus castrorum scilicet [...]  

 

Documento 11 

Cartulário: Livro Preto, Cartulário da Sé de Coimbra, Universidade de Coimbra.  

Ref. do documento: nº 270 

Data: 1133, Julho 

Referência bibliográfica: RODRIGUES, M. A. (1999) - Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra. 

Universidade de Coimbra, p. 402.  

Texto: 

O presbítero Mendo doa em testamento à Sé de Coimbra metade da ermida de S. Romão (c. Seia) que lhe fora 

concedida pela dita Sé, com todas as melhorias que naquela pudesse fazer. 

 

TESTAMENTUM 

Et ideo quod dompnus Bernaldus, episcopusm, atque Johannes, prior, una cum conventu canonicorum sedis Sancte 

Marie, obtimo animo et sine simulacione, pretexatam heremitam Sancti Romani mihi, Menendo presbitero, 

condonaverunt; idcirco, spontanee ego, Menendus presbiter, libuit mihi ut, post obitum meum, ipsa medietatem 

heremite quam mihi auctorizavere sedis Sancte Marie, cum quantum fuerit restaurata, sit tradita ex toto et concessa. 

Ita, nec avunculi nec parentes seu aliquis in mea voce ausi sint conturbare illam in aliquo sed, quisquis fuerit, pro sola 

temeritate, primitus sit excomunicatus et a societate fidelium divisus sit, et cum Juda proditor in imma tartari sit 

dimersus; et insuper, sit maledictus et excomunicatus et reddat vobis CC solidos bone molete, et regi patrie similiter 

tantum; et hoc firmamentum semper sit firmum. Facta testamenti carta mense Julii, Era M. C. LXX. I.ª. Ego, 

prescriptus Menendus, qui hanc firmitudinem jussi fiere, coram his senioribus manu roboro et hoc signum facio †. 

Hec sunt testes: Bernaldus episcopus conf., - Petrus presbiter conf., - Christoforus presbiter conf., - Pelagius 

presbiter conf., - Martinus presbiter conf. – Suarius presbiter conf., - Ciprianus presbiter conf. – Johannes prior, - 

Tellus archidiaconus conf., - Dominicus presbiter conf. 

 

 

Documento 12 

Cartulário: Livro Preto, Cartulário da Sé de Coimbra, Universidade de Coimbra.  

Ref. do documento: nº 594 

Data: 1135 Maio, 26 

Referência bibliográfica: RODRIGUES, M. A. (1999) – Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra. 

Universidade de Coimbra, p. 800-801. 
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Texto: 

Bula Oficii nostri de Inocêncio II, dirigida a D. Bernardo, bispo de Coimbra, e aos seus sucesores, a tomar esta 

diocese sob protecção apostólica, confirmando-lhes todos os bens, a administração das dioceses de Lamego e Viseu e os 

limites que o concílio de Burgos fixara entre aquela e a do Porto. 

 

Innocencius episcopus, servus servorum Dei, Fratri Bernaldo, Colimbriensi episcopo, ejusque successoribus canonice 

promovendis, in perpetuum. Officii nostri nos ortatur auctoritas pro ecclesiarum statu satagere et earum quieti et 

utilitati salubriter, auxiliante Domino, providere. Dignum, namque, et honestati conveniens esse cognoscitur, ut qui ad 

ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequicia tueamur et Apostolice Sedis patrocinio 

muniamus. Proinde, venerabilis frater Bernalde episcope, tuis postulacionibus clementer annuimus et Colinbriensem 

ecclesiam, cui, auctore Domino, presides, in Beati Petri tutelam proteccionemque suscipimus et presentis scripti pagina 

roboramus, statuens, ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia, in presenciarum juste et canonice 

possidet aut in futurum concessione pontificum, largitate regum vel principum, oblacione fidelium seu aliis legitimus 

titulis, prestante Domino, acquirere vel recuperare potuerit, firma, tibi tuisque successoribus, et illibata permaneant. In 

quibus hec propriis nominibus annotanda subjunximus duas, videlicet, episcopalium quondam cathedrarum ecclesias, 

Lamecum et Viseum, quas tue tuorumque successorum provisioni cureque committimus, donec, disponente Domino, 

Colimbriensi ecclesie dyocesis sua restituatur; castrum Senam et Gaudelam et cum Celorico et ceteris adjacentibus 

castris atque coloniis; ecclesiam Sancti Mametis martiris de Lauribano cum pertinenciis suis que comitis Henrici et 

regine Tarasie ecclesie Colinbriensi oblata est; castrum quoque quod vocatur Cogia, cum pertinenciis suis, a predicta 

regina, post obitum viri sui, vestre ecclesie traditum; villam quoque Vaccariciam, [fl. 230v] cum ecclesiis et colonis ac 

presidiis suis, ab illustri comite Raimundo et Hurraca, nobili regina, Colinbriensi ecclesiæ donatam, et suis scriptis 

firmatam. Preterea, quod de terminis inter Colinbriensem et Portugalensem ecclesias, a dilecto filio nostro Bosone, tunc 

Apostolice Sedis legato, in concilio apud Burgos celebrato, racionabiliter diffinita sunt, firmamus et que predecessori 

tuo, bone memorie, Gunsalvo episcopo, adjudicta sunt, firma et inconvulsa manere sancimus. Nulli ergo omnino 

hominum fas sit prenominatas ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere 

aut aliquibus vexacionibus fatigare: sed omnia integra conserventur, tam vestris quam pauperum usibus omnimodis 

profutura. Siquis igitur, in posterum, rex, dux, marchio, comex, vicecomes, judex, castalio, aut quelibet ecclesiastica 

secularisve persona, hanc nostre constitucionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove 

commonita, si non satisfaccione congrua emenda[v]erit, potestatis honorisque sui dignitate cereat, reamque se divino 

judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris 

Nostri Jhesu Christi aliena fiat atque in extremo examine, districte ulcioni subjaceat. Cunctis autem eidem ecclesie sua 

jura servantibus, sit pax Domini Nostri Jhesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud 

distrum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. 

Ego, Innocencius, Ecclesie Catholice episcopus †. 

Datum Pisis, per manus Aimerici, Sancte Romane Ecclesie diaconi cardinalis et cancelarii, VII Kalendas Junii, 

indictione XII, Incarnacionis Dominice anno M.º C.º XXX.º V.º, pontificatus domni Innocencii pape II anno VI. 
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Documento 13 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 571 

Data: 1186, Janeiro, 18 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 484.   

Texto: 

Subiraldo e sua mulher, Gudo, doam, para depois da morte, ao mosteiro de S, João de Tarouca uma vinha, uma 

casa e uma cuba das melhores que à morte deles possuírem em Celorico, devendo dar-lhes o mosteiro dois carneiros 

anualmente, e ainda a ele uma túnica e uma  capa de panos do mosteiro, e a sua mulher uma pele, no valor de um 

maravedi, com sua substituição por outras quando se romperem. 

 

Karta Subiraldi facta abbatie in Celoriquo de una vinea 

Era M.ª xx.ª IV.ª et quot .xv. kalendas Februarii. Ego Subiraldus et uxor mea Gudo facio pactum et placitum 

in .D. solidos roboratum de hereditate nostra, scilicet vinea que iacet iusta fontem de Raulfu inter vinea de Petro 

Gateira et alia de Petro Janardo predictam vineam cum sua hereditate do vobis abbati Sancti Johannis et conventui 

eiusdem loci pro remedio anime mee et uxori mee et vos date michi unam tunicam et unam capam de vestris panis et 

unam pellem uxori mee de morabitino, et cum rupti fuerint detis alios, et ad mortem nostram remaneat hereditas et 

vinea monasterio libera, et detis duos arietes per unumquemque annum. Damus etiam ad mortem nostra unam 

domum et unam cupam scilicet meliorem omnibus quas habuero. Qui vero hoc pactum frangerit pariat quod superius 

resonat. Ego Subiraldus et uxor mea Gudu in hoc pacto manus meas roboro. 

Qui presentes fuerunt: P., Pelagius, Johannes, testes. 

 

Documento 14 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 580 

Data: 1177, Dezembro, 9 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 491.   

Texto: 

Frei Pedro Sarrano, com sua mãe Ousenda Pais e marido, Mónio Gordo, doam ao mosteiro de S. João de 

Tarouca em Celorico, onde dizem a Vide, uma vinha, com sua fonte e árvores, e a sua parte de um lagar, e no castelo 

de Celorico uma casa e uma cuba, para possuírem, porém, em vida, excepto se ele, sobrevivendo, for cativo, caso este em 

que tudo passará efectivamente à abadia. 

 

Karta Petri Sarrano facta abbatie in a Vide 

In Dei nomine. Ego frater Pectrus Sarranus una cum matre mea Ousenda Pelagii et cum viro meo Monio Gordo 

facimus kartam vobis fratribus Sancti Johannis de Tarauca de hereditate nostra propria quam habemus in Celorico in 
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loco qui dicitur a Vide ...... 1 unam vineam cum sua fonte et cum arboribus et cum sua parte de uno lagari et in 

castello unam casam et unam cupam. Totam istam hereditatem damus vobis et concedimus post obitum nostrum nisi 

forte captivus fuerimus. Sed et si ego Ousenda Pelaiz primum obiero et Monio Gordo suam partem sibi retinere 

voluerit quartam videlicet partem de toto hoc habeat. Totum vero aliud in perpetuum sit de Sancto Johanne. Siquis 

autem de propinquis vel extraneis venerit qui hoc factum nostrum irrumpere voluerit in primo a Deo sit maledictus et 

dampnatus et quantum requisierit monasterio Sancti Johannis duplet et domino terre .CC. solidos pectet. Facta karta 

.vº. idus Decembris era M.ª CC.ª XV.ª  Nos supradicti qui hanc kartam iussimus facere propriis manibus 

roboramus. 

Alfonsus ts., Johannes ts., P. ts.  

1 Uma ou duas palavras ilegivéis para Rui de Azevedo. 

 

Documento 15 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 586 

Data: 1181, Fevereiro, 25 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 497.   

Texto: 

Maria Salvadores doa ao mosteiro de S. João de Tarouca a sua “herdade” no termo de Gouveia onde chamam 

Saciada, para que os frades cuidem dela em vestuário e alimentação e o mais que lhe seja necessário, ao que dá o 

consentimento seu filho. 

 

Karta Marie Salvadoriz facta abbatie in Gouvea 

Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Maria Salvadoriz facio kartam firmitatis atque testamenti 

vobis domno abbati et fratribus sancti Johannis de Taraucha de hereditate mea propria quam habeo in Gauvea in loco 

qui vocatur Saciada cum omnibus appendiciis per ubi illam potueritis invenire. Do et concedo vobis ipsam hereditatem 

et hoc filio meo laudante et concedente tali videlicet pacto ut vos de me curam habeatis et detis michi victum et vestitum 

et eam quam neccessaria sunt michi in vita mea et pro anima mea faciatis sicut pro uno de fratribus vestris. Habeatis 

vos ipsam hereditatem firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de meis propinquis vel de extraneis qui hoc 

factum irrumpere voluerit sit maledictus et excomunicatus et cum Juda traditore in inferno dampnatus et in super .D. 

solidos pectet. Facta karta .viij. kalendas Februarii er M.ª CC.ª XIX.ª Ego Maria Salvadoriz una cum filio meo 

hanc kartam roboramus et confirmamus. 

Qui presentes fuerunt: Pelagius ts., P. ts., Gunsalvus ts.  

 

Documento 16 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 588 

Data: 1192, Novembro, 3 
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Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 498.   

Texto: 

Domingos Secada, com seus filhos e filhas, vende ao mosteiro de S. João de Tarouca a sua “herdade” por vinte e 

um maravedis e dezoito soldos de dinheiro, por uma manta de dois maravedis e um feltro, e ainda por um moio de 

centeio. 

 

Karta de Dominico Secada facta abbatia in Gauvea. 

In Dei nomine. Hec 1 de 1 plazum 1 quam facit Dominicus Secada 2 cum filiis et filiabus suis fratribus Sancti 

Johannis de Taraucha de hereditate sua quam receperunt pro .xx.ti et uno morabitinis et una manta de duobus 

morabitinis et uno feltro et un modio de centeno et .xviij. solidos de denariis. Istud pactum fuit factum. iij.º die post 

Omnium Sanctorum in ecclesia Sancti Petri de Gauvea ante Pelagium Vilar et ante Diago Martini et ante 

Gunsalvum Froiaz et ante Gunsalvum Diaz et Menendum Feo alcalde, don Bono alcalde, Ruval alcalde, Dominicus 

Paiz juiz, Martim Lopiz senor de Estremadura, Johannes Garsie senor ecclesie Sancti Petri. Quicunque hoc plazum 

infringere temptaverit sit maledictus et cum Juda proditore in inferno dampnatus et in super pectet regie potestati .D. 

solidos et quicquid invaserit duplatum et melioratum restituat. 

Testes sunt supradicti qui presentes fuerunt. Era M.ª CC.ª xxx.ª 

1 Sic 

2 É possível lapso: por Saciada (<>Seciada), doc. 586. 

 

Documento 17 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 589 

Data: 1184, Junho 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 501.   

Texto: 

Pedro Vasques, Domingos Vasques, Maria Vasques vendem, por doze maravedis, ao mosteiro de S. João de 

Tarouca, a sua “herdade” em “Recemiro” (termo de Gouveia). 

 

Karta Petri Velasquiz et Dominici Velasquiz facta abbatie. 

In Dei nomine. Ego Petrus Velasci et Dominicus Velasci et Maria Velasci facimus vobis abbati Sancti Johannis 

et conventui de Taraucha kartam de tota illa herancia que fuit ex parte patris nostri donni 1 Sesnandi que iacet in 

Recemiro. Damus et concedimus vobis ipsas hereditates ruptas et non ruptas pro .xij. morabitinis quare tantum nobis 

et vobis bene complacuit et de pretio apud vos nichil remansit in debitum. Habeatis vos ipsas hereditates temporibus 

seculorum. Et si aliquis homo venerit vel venerimus tam de nostris propinquis quam de extraneis qui hoc factum  

nostrum irrumpere voluerit quantum inquisierit tantum in duplum componat et domino terre aliud tantum. Facta 
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karta mense Junii. Era M.ª CC.ª xx.ª ij.ª Nos supranominati qui hanc kartam iussimus facere eam manus nostras 

roboramus. 

Qui presentes fuerunt et viderunt: Paian ts., Suerius ts., Gunsalvus ts., Menendus ts., Martinus ts., Johannes ts. 

1 O patronímico não condiz. Ver outro caso no doc. 594. Talvez venha do avô paterno. 

 

Documento 18 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 591 

Data: 1201, Agosto 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica, Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 502.   

Texto: 

Paio Vilar doa ao mosteiro de S. João de Tarouca a sua parte de toda a “herdade” que tem em termo de São 

Cosme de Gouveia (São Cosmado, f. Aldeias, c. Gouveia). 

 

In Dei nomine. Ego Pelagius Vilar placuit michi per bonam pacem et voluntatem et pro redemptione anime mee 

vobis abbati et vestri conventui de Sancto Johanni de Taraucha facio kartam de mea parte de quanta hereditate ego 

habeo in termino de sancto Cosme de Gaudela. Et sunt termini eius quomodo exparte cum Arlote aalende discurrente 

rivulo per duas partes et alia parte cum Arlote. Do vobis abbati et vestri conventui totum istud pro remedio anime mee 

et habeatis illud temporibus seculorum. Et si aliquis homo venerit vel venerimus tam de nostris propinquis quam de 

extraneis qui hoc factum nostrum irrumpere voluerit quantum inquisierit tantum in duplum componat et domino terre 

aliud tantum et ad iudicem suum iudicatum et ad alcaldes .C.m solidos et in super sit maledictus et excomunicatus. 

Facta karta mense Augusti sub era M.ª CC.ª xxx.ª IX.ª Reimundo Pelagii domino de Gaudela. Donnus Julianus 

alcalde. P. Martini iudex. Nos supranominati qui hoc factum iussimus facere cum manibus nostris roboramus. 

Qui presentes fuerunt et viderunt: P. ds. 1, G. Ts., Didacus ts., Martinus ts., Menendus ts., Pelagius ts. 

 

1 Sic: “ts”  (FERNANDES, A. (1991) – “Taraucae Monumenta Historica”, Vol. I, 1/1, Braga, 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 502). 

 

Documento 19 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 595 

Data: 1194, Novembro 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 504-507.   

Texto: 

Soeiro Vilar e sua mulher, “dona” Loba, vendem ao mosteiro de S. João de Tarouca, por vinte soldos, uma 

“herdade” em São Cosmado, termo de Gouveia (f. Aldeias, c. Gouveia). 
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Karta Suerii Vilar facta abbatie in Gaudela.  

In Dei nomine. Hec est karta venditionis et firmitudinis quam iussi facere ego Suerius Vilar et uxor mea donna 

Luba vobis conventui de sancto Johanne et per mandatum cellararii fratris Gunsalvi de una hereditate quam habemus 

in termino de Gaudela ubi vocatur Sancto Cosmado. Isti sunt termini eius quomodo exparte quantam inde habuimus 

in termino de Sancto Cosmado. Damus inde vobis nostram pro pretio quod de vobis accepimus .xx. solidos tantum 

nobis et vobis bene complacuit et de pretio apud vos nichil remansit in debitum. Habeatis vos inde nostram partem de 

ipsa hereditate temporibus seculorum. Et si aliquis homo venerit vel venerimus tam de nostris propinquis quam de 

extraneis qui hoc factum nostrum irrumpere voluerit quantum inquisierit tantum in duplum componat et domino terre 

aliud tantum et ad iudicem suum iudicatum. Facta karta mense Novembris. Era M.ª CC.ª xxx.ª ij.ª Roderico 

Suerii senor de Gaudela. Petro Suariz alcaide. Johanne de Sousa iudice. Ego supranominatus qui hanc kartam iussi 

facere cum manibus meis roboro. 

Qui presentes fuerunt et viderunt: Pelagius Vilar ts., P. Suerii ts., P. Menendi ts., donnus Julianus ts. 

Ego Michael Gunsalvi comparavi ipsam hereditatem per mandatum de conventu. 

 

Documento 20 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 600 

Data: 1195 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 509 e 510.   

Texto: 

Pedro Mendes e sua mulher, “dona” Eugénia, doam ao mosteiro de S. João de Tarouca uma vinha em Freixeda 

(no termo de Gouveia), devendo trazê-la em sua vidas, com a reconhecença de um puçal de vinho por ano, e ela 

manda-se sepultar no mosteiro. 

 

Karta Petri Menendi facta abbatie in Frexeneda 

In Dei nomine. Ego Petrus Menendi et uxor mea Eugenia facimus kartam vobis abbati Johanne de Sancto 

Johanne de Taraucha de vinea nostra quam habemus in Frexeneda quomodo dividit cum Didaco Martini et ex alia 

parte cum Petro Tedoez et ex alia parte cum Ruval. Damus et concedimus eam vobis post mortem nostram pro 

remedio animarum nostrarum et in vita nostra recipiatis de ea uno quoque anno .i. puzal de vino. Si aliquis homo 

venerit de nostris vel de extraneis qui hoc factum nostrum dirrumpere voluerit sit maledictus et excomunicatus et 

quantum quesierit tantum vobis duplet et domino terre pectet. mille. Solidos et stet karta. Facta karta in era M.ª 

CC.ª xxx.ª iij.ª Ego donna Eugenia mando corpus meum in Sancto Johanne. 

P. ts., Johannes ts., Martinus ts. 
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Documento 21 

Cartulário: Documentos Medievais Portugueses 

Ref. do documento: nº 215 

Data: 1146, Junho, 29 

Referência bibliográfica: AZEVEDO, R. (1958) – Documentos Medievais Portugueses. Documentos de D. 

Afonso Henriques (1127-1185) , p. 264. BNL – Mss., caixa 96, doc. 4, cop. Sec. XVII (*) 

Texto: 

Carta de venda a Ega Gonçalves da herdade de Figueiró (da Granja, c. Fornos de Algodres) 

 

In Dei Gratia. Ego Alfonsus Portugalensium rex Henrici comitis et reginæ Tarasiæ filius necnon et magni regis 

Alfonsi nepos et regina do[mna] Maahlt uidelicet uxor mea facimus carta venditionis et firmitudinis tibi et Egee 

Gondisalium de hereditate nostra propria quam habemus in villa Figueroa. Damus eam tibi atque concedimus cum 

suis locis et terminis per ubi potueris eam inuenire, quomodo extremat per Algodres et quomodo extremat per Belcaire 

scilicet pro pretio quod a te accepimus, mulam quandam et equm quendam, tantum nobis bone complacuit. Itaque 

habeas tu eam firmiter et omnis posteritas tua usque im perpetuum. Contra quod factum nostrum quicunque ad 

irrumpendum uenerit tam de propinquis quam de extraneis sit maledictus et excomunicatus et quantum petieri[t] 

tantum pariat in duplo et insuper regale jus. Noto die III Kalenda Julij Era de M.º C.º XXX. IIII. Ego Alfonsus 

Portugal[ens]ium rex et regina do[mna] Maahlt propriis manibus nostris roboramus. 

Pro testibus: Petrus ts., Gundisalus ts., Pelagius ts. 

Ferdinando Pedrim dapifer conf., Menendus Braga[n]cia alferaz conf., Joanes Faria qui tenebat terram conf. 

Magister Albertus cancelarius qui hanc notui. 

(Sinal) REX PORTVGALIS conf.  

(*) Segundo informa Viterbo no seu ms. Provas e Apontamentos da Hist. Port. fl- 117 v., o original 

guardava-se no cartório do Mosteiro de Tarouca (hoje perdido) sob a cota gav. 2, m. I, nº 11, e 

estava datado da Era de 1184, e não de 1134, como erradamente se escreveu no presente traslado. 

Esclarece ainda este autor que Egas Gonçalves doou a villa de Figueiró ao Mosteiro de Tarouca no 

ano de 1161.  

 

Documento 22 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 603 (Taraucae Monumenta Historica); nº 306 (Documentos Medievais 

Portugueses) 

Data: 1170, Agosto 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 513 e 514 [A]. 

Viterbo, ms. Provas e Apontamentos, II, fl. 117 v. [B]. 

Documentos Medievais Portugueses – Documentos de D. Afonso Henriques (1127-1185), I, nº 306 (sobre a cópia de 

Viterbo) [B], p. 403.   
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Texto: 

O rei D. Afonso Henriques couta ao abade Giraldo e aos frades do mosteiro de S. João de 

Tarouca a “villa” de Figueiró (f. Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres). 

 

Karta de cauto quod fecit domnus rex Alfonsus in Figueiroo 

In nomine Sancte et Individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego domnus Alfonsus Dei gratia rex 

Portugaliae 1 in honore Domini Nostri Ihesu Christi et Beate semper Virginis Marie et Sancti Johannis Baptiste 

atque omnium Sanctorum facio cautum in villa que dicitur Figairola vobis domno Giraldo abbati sancti Johannis de 

Taraucha 2 et fratribus vestris tam presentibus quam futuris pro remedio anime mee et parentum meorum. Sunt autem 

termini istius cauti per totum rivuli qui vocatur Cortizolo ipso rivulo currente et cadente in Mondego et per illam 

stratam que vadit ad Belcaire per portelam de Figairola Sicca et sicut vadit ad foz de Bogas 3 et inde ad locum quem 

vocant maurum usque ad Mondego ipso Mondego currente. Si autem aliquis hoc factum meum irrumpere presumpserit 

sit maledictus et excomunicatus et cum Juda traditore in inferno damnpnatus. In super vero preffato 4 Sancti Johannis 

persolvat quingentos solidos et domus Alfonsus rex et filius meus domnus Sancius 5 rex hoc scriptum concedimus et 

propriis manibus roboramus 6. 

Petrus notuit. 

 

1 Portugalensium 2 Tarauca 3 Vogas 4 Prefato 5 Sanctius 6 r + + boramus 

Obs: As cópias [A] e [B] indicadas sem considerar a desinência –e que Viterbo restituía a –æ, e as 

abreviaturas a que reduzia alguns nomes (neste doc., D.N.J.C. = Domini Nostri Jhesu Christi, e S. = 

Sancti), por norma que seguia, há as seguintes diferenças com o texto do cartulário e que não são tão 

insignificantes como pareceriam para a crítica fazer: 

Nota: A herdade de Figueiró fora vendida pelo rei, em 1146, a Egas Gonçalves, que por sua vez a 

doou ao mosteiro de Tarouca em 1161 (vid. doc. 22 deste anexo). O seu coutamento ao mosteiro, 

em 1176, afigura-se por si, como inteiramente verosímil. Todavia o respectivo documento (Viterbo 

aponta-o como original, sob a cota – gav. 2, maço I, nº 10) levanta certas suspeitas que não cabe aqui 

discutir.  

 

 

Documento 23 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 604 

Data: 1161, Julho, 24 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 514. 

Texto: 

Egas Gonçalves e sua mulher, Aldara Froiaz, querendo ser aí sepultados, doam ao mosteiro de S. João de 

Tarouca a sua “villa” de Figueiró, que o rei lhes havia doado e vendido, quites um e outro nos mil moios de arras que 
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ele à esposa fizera sobre essa “villa”, que, assim, ficará íntegra ao mosteiro com a morte deles (f. Figueiró da 

Granja, c. Fornos de Algodres). 

 

Karta Egee Gunsalvi facta abbatie de Figueiroo. 

Notum sit omnibus hominibus quod ego Egeas Gunsalviz et uxor mea Aldara Froilac[i] facimus kartam 

testamenti et firmitatis vobis domno abbati et fratribus Sancti Johannis de Taraucha. Mandamus et concedimus post 

obitum nostrum ibi corpora nostra sepulturam habere. Damus igitur et concedimus predicto loco villam nostram de 

Figairola cum omnibus terminis suis quomodo rex noster dedit et vendidit michi. Tali conditione fecimus ego Egeas 

Gunsalviz cum uxore mea ut predicta villa serviret pro animabus nostris nominatis fratribus et uxor mea condonavit 

michi mille modios de arris, ilam 1 alios mille placuit et ut helemosinam inde fieret per se et per me quomodo ego feci de 

illa villa pro me et per se. Et post obitum nostrum supradictam villam libera et integra sit de Sancto Johanne. 

Quicunque igitur hoc pactum et hoc scriptum irrumpere temptaverit sit maledictus et excomunicatus et cum Juda 

traditore in inferno dampnatus et in super quantum requisierit in duplum componat. Facta karta testamenti .IX. 

Kalendas Augusti era M.ª C.ª 2x‘.ª IX.ª 2 Ego Egas Gunsalviz et uxor mea Aldara Froilaci qui hanc kartam 

iussimus facere coram testibus manibus nostris roboramus. 

Qui presentes fuerunt: Martinus ts., Menendus ts., Petrus ts. 

1 Sic: “illam” 

2 1 Sic: (FERNANDES, A. et all (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1 Braga. Câmara 

Municipal de Tarouca, p. 502). 

 

Documento 24 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 605 

Data: 1165, Janeiro 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 515. 

Texto: 

Gontinha Gavins vende ao mosteiro de S. João de Tarouca por cinco moios, a sua “herdade calva” em Figueiró (f. 

Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres).  

 

Karta de Gontina Gaviniz facta abbatie in Figueiroo. 

In Dei nomine. Ego Gontina Gaviniz facio kartam venditionis vobis fratribus Sancti Johannis de hereditate mea 

propria quam habeo in Figairola et est ipsa hereditas calva. Do et concedo vobis ipsam hereditatem pro pretio quod de 

vobis accepi scilicet .V. modios tantum michi placuit et apud vos nichil remansit pro dare. Habeatis vos illam firmiter 

in perpetuum. Et si aliquis homo venere 1 de meis propinquis aut de extraneis qui hoc factum meum irrumpere voluerit 

quantum requisierit tantum vobis duplet et dominio terre aliud tantum. Facta karta mense Januarii. Era M.ª CC.ª 

iij.ª Ego Gontina Gaviniz que hanc kartam iussi facere coram testibus manibus meis roboro. 

Qui presentes fuerunt: P. ts., Pelagius ts., Menendus ts. 
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1 Sic. 

 

Documento 25 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 606 

Data: 1180, Fevereiro 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 515. 

Texto: 

Soeiro Gonçalves e sua mulher, Ourana Sesnandes, vendem ao mosteiro de S. João de Tarouca, por um maravedi 

e três soldos, um moinho de certo casal com sua levada, em Cortiçô (f. Cortiçô, c. Fornos de Algodres), com a 

condição de sempre aí moer sem cobrar maquia. 

 

Karta de Suerio Gunsalviz facta abbatie de uno molendino in Cortizolo. 

In Dei nomine. Ego Suerius Gunsalviz et uxor mea Ouroana Sesnandiz vobis fratribus Sancti Johannis de 

Taraucha facimus kartam venditionis et firmitudinis de hereditate nostra propria quam habemus in territorio Fornos 

et est prenominatum unum molendinum cum sua levada in loco qui vocitant Cortizolo. Damus vobis ipsum 

molendinum pro pretio quod de vobis accepimus .I. morabitinum et .iij. solidos tantum nobis et vobis placuit et de 

pretio apud vos nichil remansit. Habeatis vos ipsum molendinum firmiter in secula seculorum. Et si aliquis venerit vel 

venerimus tam nos quam alius homo et hoc factum rumpere temptaverit et nos in concilio non potuerimus aut 

noluerimus autorizare, pariamus vobis ipsum molendinum cum sua levada duplatum et quantum fuerit melioratum, et 

iudicatum. Facta karta mense Februarii era M.ª CC.ª xviiij.ª Nos supranominati Suerius et Ouroana qui hanc 

kartam iussimus facere coram idoneis testibus manibus nostris roboramus. Qui presentes fuerunt et viderunt hii sunt. 

Et est prenominato tali pacto ut hoc casale semper ibi molatur sine maquia. 

Salvator ts., Fernandus ts., Pelagius ts. 

 

Documento 26 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 607 

Data: 1165, Maio 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 516. 

Texto: 

Múnia doa ao mosteiro de S. João de Tarouca, para depois da sua morte, metade das suas coisas e das suas 

“herdades” em Figueiró (f. Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres). 

 

Karta de Munia facta abbatie in Figueirola. 
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In Dei nomine. Ego Munia facio kartam testamenti vobis fratribus Sancti Johannis de Taraucha de hereditate 

mea propria quam habeo in Figueirola. Do et concedo vobis mediam partem de omnibus rebus meis et de hereditate 

mea post obitum meum, pro remedio anime mee et parentum meorum, ideo ut in benefitio vestro partem habeamus. 

Habeatis vos illam firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de meis propinquis aut de extaneis qui hoc 

factum meum irrumpere voluerit sit maledictus et excomunicatus et cum Juda traditore in inferno dampnatus et 

quantum requisierit tantum duplet. Facta karta mense Maii. Era M.ª CC.ª iij.ª Ego Munia qui hanc kartam iussi 

facere coram testibus manibus nostris roboro. 

Qui presentes fuerunt: P. ts., Pelagius ts., Martinus ts. 

 

Documento 27 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 608 

Data: 1165, Março 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 516. 

Texto: 

Láparo e sua mulher, Maria, vendem ao mosteiro de S. João de Tarouca, por doze bragais e meio, a sua 

“herdade” em Figueiró (f. Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres). 

 

Karta de Laparo facta abbatie in Figueiroo. 

In Dei nomine. Ego Laparo et uxor mea Maria facimus kartam vobis fratribus Sancti Johannis de Taraucha de 

hereditate nostra propria quam habemus in Figairola. Damus vobis quantum nos ibi habemus pro pretio quod de 

vobis accepimus, scilicet .xij. bracales et medium tantum nobis placuit et apud vos nichil remansit pro dare. Habeatis 

vos illam firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de meis propinquis aut de extraneis qui hoc factum 

nostrum irrumpere voluerit quantum requisierit tantum vobis duplet et domino terre aliud tantum. Facta karta mense 

Martii. Era M.ª CC.ª iij.ª Nos supradicti qui hanc kartam iussimus facere coram testibus manibus nostris 

roboravimus. 

Qui presentes fuerunt: P. ts., Suerius ts., Pelagius ts. 

 

Documento 28 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 609 

Data: 1165, Maio 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 519. 

Texto: 

Ero doa ao mosteiro de S. João de Tarouca a sua “herdade” em Figueiró, a saber,  

a metade das casas, vinhas e terras, para que a abadia o mantenha  
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(f. Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres). 

 

Karta de Hero facta abbatie in Figueiroo. 

In Dei nomine. Ego Hero facio kartam testamenti vobis fratribus Sancti Johannis de Taraucha de hereditate mea 

propria quam habeo in Figairola. Do vobis et concedo vobis medietatem partis de omnibus que possideo de cais de 

vineis de terris ruptis et inruptis pro remedio anime mee ut me manuteneatis in vita mea quare sic michi placuit. 

Habeatis vos illam firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de meis propinquis aut de extraneis qui hoc 

factum nostrum irrumpere voluerit sit maledictus et excomunicatus et cum Juda traditore in inferno dampnatus et 

quantum requisierit tantum duplet. Facta karta mense Maii. Era M.ª CC.ª iij.ª Ego Hero qui hanc kartam iussi 

facere coram testibus manibus meis roboro. 

Qui presentes fuerunt: Petrus ts., Pelagius ts., Johannes ts. 

 

Documento 29 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 610 

Data: 1165, Março 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 519. 

Texto: 

Gonçalo Sesnandes e sua mulher Ximena, com seus filhos, doam ao mosteiro 

 de S. João de Tarouca a sua “herdade” em Figueiró (f. Figueiró da Granja,  

c. Fornos de Algodres), reservando uma vinha. 

 

Karta de Gundissalvo Sesnandi facta abbatie in Figueiroo. 

In Dei nomine. Ego Gundissalvus Sesnandiz et uxor mea Exemena una cum filiis nostris facimus kartam 

testamenti vobis fratribus Sancti Johannis de Taraucha de hereditate nostra propria quam habemus in Figairola. 

Damus vobis quantam hereditatem nos ibi habemus preter unam vineam pro remedio anime nostre et ut in pace ipsam 

vineam semper teneamus. Habeatis ipsam hereditatem firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de nostris 

propinquis aut de extraneis qui hoc factum nostrum irrumpere voluerit sit maledictus et excomunicatus et cum Juda 

traditore in inferno dampnatus et quantum requisierit tantum duplet. Facta karta mense Martii. Era M.ª CC.ª iij.ª 

Nos supradicti qui hanc kartam iussimus facere coram testibus manibus nostris roboravimus. 

Qui presentes fuerunt: Johannes ts., Godinus ts., Fafia ts. 

 

Documento 30 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 611 

Data: 1165, Março 
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Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 520. 

Texto: 

Pedro Mouro e sua mulher Elvira, vendem ao mosteiro de S. João de Tarouca, por um maravedi e dois bragais e 

meio, toda a “herdade” que têm em Figueiró  (f. Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres) 

 

Karta de Petro Mauro facta abbatie in Figueiroo. 

In Dei nomine. Ego Petrus Maurus et uxor mea Elvira facimus kartam venditionis vobis fratribus Sanctii 

Johannis de Taraucha de hereditate nostra propria quam habemus in Figueirola. Damus vobis quantam hereditatem 

nos ibi habemus pro pretio quod de vobis accepimus scilicet unum morabitinum et .ij. bracales et medium tantum nobis 

placuit et apud vos nichil remansit pro dare. Habeatis vos illam firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de 

nostris propinquis aut de extraneis qui hoc factum nostrum irrumpere voluerit quantum requisierit tantum vobis 

duplet et domino terre aliud tantum. Facta karta mense Martii. Era M.ª CC.ª iij.ª Nos supradicti qui hanc kartam 

iussimus facere coram testibus manibus nostri roboravimus. 

Qui presentes fuerunt: Petrus ts., Godinus ts., Suerius ts. 

 

Documento 31 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 612 

Data: 1195, Novembro, Cantanhede 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 520. 

Texto: 

Os frades do mosteiro de S. João de Tarouca são confirmados na posse da sua “herdade” em Figueiró (f. 

Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres), contra as pretensões dos filhos de Pedro Gonçalves “Loução” (que 

a reinvidicavam como trazida da parte dos seus avós), por sentença do notário real Julião, vista a documentação e 

inquirição feita, a mandado de D. Sancho I. 

 

Karta de filiis Petri Gundisalvi Louzano. 

In Dei nomine et eius miseratione, amen. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod filii Petri 

Gundissalvi qui dicebatur Louzanus traxerunt domnum Johannem abbatem Sancti Johannis cum fratribus suis in 

causa ante curiam domini regis Sancii pro hereditate de Figueirola quam afferebant ex parte avunculi sui sibi 

attingere. Tunc dominus rex mandavit Johanni Fernandi utraque parte assentiente istud iudicare. Ille vero ascito sibi, 

Juliano notario regis rei veritatem diligenter inquisivit et auditis causis utriusque partis et perlectis kartis hereditatis. 

Domino favente, adiudicata est hereditas fratribus sic debuit, concedente rege et confirmante. Et ut factum istud 

memorie tradentur mandatum // est ut litteris commandaretur. Presentes qui audierunt et viderunt multi fuerunt 

quod iudicatum est quantinus nec illis nec super hac hereditate deinceps ullatenus monasterium responderet. Dato 

iuditio apud Cantonedum mense Novembri in era M.ª CC.ª xxx.ª iij.ª. 
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Pro testibus: Poncius filius Alfonso Ermigii, Reimundus Alfonsi, Petrus Petri qui dicitur Durus et alii 

quamplures. 

 

Documento 32 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 613 

Data: 1165, Maio 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 521. 

Texto: 

Maria Peres doa ao mosteiro de S. João de Tarouca, para participar do seu benefício e para depois do seu óbito, 

metade da “herdade” que tem em Figueiró (f. Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres). 

Karta Marie Petri facta abbatie in Figueiroo. 

In Dei nomine. Ego Maria Petri facio kartam testamenti vobis fratribus Sancti Johannis de Taraucha de 

hereditate mea propria quam habeo in Figueirola. Do et concedo vobis mediam partem de quanta hereditate ibi habeo 

post obitum meum pro remedio anime mee et parentum meorum ideo ut in benefficio vestro parte habeamus. Habeatis 

vos illam firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de meis propinquis aut de extraneis qui hoc factum meum 

irrumpere voluerit sit maledictus et excomunicatus et cum Juda traditore in inferno dampnatus et quantum requisierit 

tantum duplet. Facta karta mense Maii. Era M.ª CC.ª iij.ª Ego Maria Petri qui hanc karta iussi facere coram 

testibus manibus meis roboro. 

Qui presentes fuerunt: P. ts., Johannes ts., Suerius ts. 

 

Documento 33 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 614 

Data: 1165, Março 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 521. 

Texto: 

Soeiro Dias e sua mulher, Elvira Trastimires, vendem, por cinco bragais e meio, ao mosteiro de S. João de 

Tarouca a sua “herdade” em Figueiró (f. Figueiró da Granja, c. Fornos de Algodres). 

 

Karta de Suerio Diaz facta abbatie in Figueiroo. 

In Dei nomine. Ego Suerius Diaz et uxor mea Elvira Trastimiriz facimus kartam venditionis vobis fratribus 

Sancti Johannis de Taraucha de hereditate nostra propria quam habemus in Figueirola. Damus vobis quantam 

hereditatem nos ibi habemus pro pretio quod de vobis accepimus scilicet .v. bracales et medium tantum nobis placuit et 

apud vos nichil remansit pro dare. Habeatis vos illam firmiter in perpetuum. Et si aliquis homo venerit de nostris 

propinquis aut de extraneis qui hoc factum nostrum irrumpere voluerit quantum requisierit tantum vobis duplet et 
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domino terre aliud tantum. Facta karta mense Martii. Era M.ª CC.ª iij.ª Nos supradicti qui hanc kartam iussimus 

facere coram testibus manibus nostris roboravimus. 

Qui presentes fuerunt: Godinus ts., G. ts., Johannes ts. 

 

Documento 34 

Cartulário: Taraucae Monumenta Historica  

Ref. do documento: nº 615 

Data: 1165, Março 

Referência bibliográfica: FERNANDES, A. (1991) – Taraucae Monumenta Historica. Vol. I, 1:1. Braga. 

Câmara Municipal de Tarouca, p. 522. 

Texto: 

Soeiro Mendes vende ao mosteiro de S. João de Tarouca, por cinco moios, uma vinha em Figueiró (f. Figueiró da 

Granja, c. Fornos de Algodres). 

 

Karta Suerii Menendi facta abbatie in Figueiro. 

In Dei nomine. Ego Suerius Menendi facio kartam venditionis vobis fratribus Sancti Johnnis de Taraucha de una 

vinea quam habeo in Figueirola. Do et concedo vobis ipsam vineam pro pretio quod de vobis accepi scilicet .v. modios 

tantum nobis placuit et apud vos nichil remansit pro dare. Habeatis vos illam firmiter in perpetuum. Et si aliquis 

homo venerit de meis propinquis aut de extraneis qui hoc factum nostrum irrumpere voluerit quantum requisierit 

tantum vobis duplet et domino terre aliud tantum. Facta karta mense Martii. Era M.ª CC.ª iij.ª Ego Suerius qui 

hanc kartam iussi facere coram testibus manibus nostris roboro. 

Qui presentes fuerunt: P. ts., Pelagius ts., G. ts. 

 

Documento 35 

Cartulário: Portugaliae Monumenta Historica, Sive Foralia 

Ref. do documento: 

Data: 1114 

Referência bibliográfica: HERCULANO, A. (1856) - Portugaliae Monumenta Historica. Leges,  p. 359 e 360.  

Texto: 

Foral de Thalavares (Tavares) 

Christus. In dei nomine ego comite anrricus et infans domna tharasia regis adeffonsi 1 filia regnantes in portugal et 

in stremadura colimbria viseo et sena. Et modo pobulant 2 in stremo illo castro nomine thalauares et inquirent bonos 

foros per ubi pobulent 3 illum. Et illo comite et illa infans pro remedio animarum suarum et parentum eorum uolunt 

facere kartam ad illos homines quos ibi 4 uoluerint pobulare 5. Et de suis foribus per ubi ambulent et non exeant de 

illis pro tali actio que est illo castro inter mauros et christianos et uolent proinde 6 ingenuos esse et querent bonos foros 

prenominatos. In primo quomodo ex parte contra christianos per illam archanam et de alia parte per illum riuulum de 

thalauares et de alia parte per illum auiatum et de alia parte per illum flumen 7 de 7 mondeco 7. De 7 foris 7 his 7 in 7 

prim... 7 pobulent 7 castrum sernos et legitimos. Qui autem laborauerit 8 ibi cum uno boue det III 9 ..... 9. Qui autem 
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miserit IIos bones det IIIes  quartarios. Et deinde quantos uoluerit mittat et non det plus iugada nisi de Io boue aut de 

IIos. De uino Io puzale des quando abuerit V quinales. De lino Io manulio des IIIIor in deante. De monte de peias uno 

lombo. De porco IIIIor costis 10. De urso 11 una manu 12. De morada de monte de colinos 13 de III noctes in deante uno 

colino de apeiro 14. De mel media canada de sancti iohannis usque 15 sancti michaelis. Et illo colonio de 16 sancti 

michaelis usque introitum. De iudicio infiado x quartarios medio a senior et medio a concilio. De feridas unus cum 

alius ille qui fuerit feridus 17 mittat ille alius in sua manu et det proinde v quartarios a senior. De homicidium Lª 

modios quomodo uicinum 18 a 18 uicinum et 19 fuerit iudex aut saion 20 ..... 20. De anaziador aprehendent illum 

quantum abuerit. De rausum 21 Lª modios quomodo uicinum a 22 uicinum. Si autem mala mulier fuerit meretrix et 

querimonia fecerit de aliquo homo 23 non pectet ibi nullam rem des IIIes  uices 24 in 24 deante. Qui autem arrancauerit  

25 armas in uilla perdat eas. Qui autem fuerit caualarium 26 et 26 ..... 26suum caualarum stet IIIes [annos] in suo foro. 

Homo qui uoluerit ire pro alia terra morare uendat suam hereditatem et det inde a senior medio bragal. Nullus 27 

home qui in uilla morauerit tanta uendat de sua hereditate qui fogueira non mate. Et  de  tota ganantia de uilla in 

alia parte demidio tantum pectent a senior .... 28 cum alios homines atque pignora non uadant a 29 concilium nisi in 

uestrum couctum. Et si fuerint 30 passados non duplent 31 illa fiaduria nec illa pignora. Qui autem uoluerit inrumpere 

nostra uilla aut nostro caucto 32  quomodo pectet quingentos modios. Et si aliquis homo uenerit tam 33 propinquis 

quam extraneis [adque filiis] qui hunc factum nostrum inrumpere uoluerit in primis sit excomunicatus et 

anathematizatus et de sancta ecclesia separatus et cum iudas 34 traditore domini habeat participium in 35 eterna 35 

dapnatione 35 et non pareat illi deus in diem iudicii amen. Facta kartula firmitatis 36 notum die quo erit [III.º 

kalen]das marcii Era M.ª C.ª L.ª II.ª Ego Comes henricus 37 et tharasia infans in hanc kartulam quam nos 

iussimus fieri cum proprias mentes et manus nostras roboramus et hoc signum nostrum. Qui preses 38 fuerunt 

audierunt et uiderunt  39 et confirmauerunt id  40 sunt G. raro 41 test. Gondisaluo gotierriz  42 test. Monio uenegas test. 

Petro  43. pelaix test. Suario presbiter notauit. 

Et hoc scriptum permaneat in perpetuum. Et hoc quod iussimus scribere ullus homo non sit [ausus] infringere 

illud sed pro sola audacia permaneat excomunicatum. Et hoc nostrum factum semper sit firmum 44. 

1alfonsi   2 populant   3 populent   4 ubi   5 populare   6 primo   7 flumen   sunt.....et populent   8 laborauerint   9 

tres susteyros   10 costas   11 uso   12 mão   13 conelios   14 conelio dapeyro.   15 usque in   16 de illo conelio des   17 

friditum   18 uicinus ad   19 et si   20 saion C mudios   21 rauso   22 ad   23 homine   24 dies en   25 sacauerit   26 

caualeyro et perdiderit   27 Nullum   28 Et nos homines de talares demos nostris senioribus de cada fucaria III bracales 

et singulos quartaries de centeno pro tali modo que seruiciai nuli damus et illis placuit et nobis. Et de fiaduria   29 ad   

30 fuerit   31 duplet   32 nostrum coctum   33 tam de   34 iuda   35 desunt   36 karta firmitudinis   37 anrricus   38 

presentes   39 et uiderunt et audierunt   40 hi   41 Gundisaluus rarus   42Gundisaluus guterriz   43 Petrus   44 firmum. 

Sudarius presbiter notuit.  

 

Documento 36 

Cartulário: Portugaliae Monumenta Historica, Sive Foralia 

Ref. do documento: 

Data: 1169 

Referência bibliográfica: HERCULANO, A. (1856) - Portugaliae Monumenta Historica. Leges.  p. 394-395.  



535 
 

Texto: 

Foral de Linares (Linhares) 

In nomnine sancte et indiuidue trinitatis patris et filii et spiritus sancti unius summi dei. Facimus istam cartulam 

in ipsius nomine trinitatis. Ego Rex Alfonsus port. una pariter cum filiis meis qui exierunt ex nobis vobis hominibus 

de Linares qui ibidem populatores estis per mandatum meum siue qui uenerint ad populandum facimus uobis 

cartulam sicut et fecimus per scripturam et per preceptum nostrum ut firmiter teneatis et habeatis foro bono sicut 

habent alios homines cum meliores foros. Et non detis mihi nec progeniei mee nec ullo homini pro homicidio nisi 

septimum ad preciadura per concilio et per manum de iudice. Et nullo pecto nec ulla calumpnia non intret ibi nec meo 

marino nisi iudice de uestro concilio. Et faciatis fossado illa una pars et la duas partes stent in illa uilla. Et de illa 

una pars qui habuerit ad ire in fossadu et non fuerit quomodo det in fossadeira V solidos in adpreciadura. Et non 

faciatis fossadu cum uestro seniore nisi una uice in anno aut si plus uestra uoluntas fuerit. Et pedones non faciant 

fossadu nec clerici. Et non intret ibi nuncio nec maneria de nulloquoque homine per foro de Linares. Et qui in termino 

de Linares filiam alienam rapuerit extra suam uoluntatem pectet ad palacium CCC solidos et exeat homicieiro. 

Siquis aliquis inter uos in mercato aut in ecclesia uel in concilio a precon ferido fecerit ferida ad suo uicino quod pectet 

LX solidos ad concilio et VII.ª ad palacium per manum de nostro iudice. Et de furto quolibet sedeat ibi suus dominus 

qui colligat suo cabal et de illa calumpnia parciat cum illo iudice per medium. Et qui domum edificauerit aut uineas 

aut sua hereditate honorauerit et uno anno in illa sederit et postea ad aliam terram perrexerit quomodo seruiat illi tota 

sua hereditas nisi habitans fuerit. Et si quesierit illas uendere uendat ad quem uoluerit per foro de Linares. Et 

homines de Linares ubi habuerint iudicium uel iuncta cum homines de alias terras habeant medianito per lor couto de 

seu terminu. Et dono uobis foro quod stent caualeiros de Linares pro infanciones de totas alias terras in iudicio et in 

iuramento trouciant super illos cum II os iuratores. Et illos pedones de Linares quod stent et trouciant super illos 

caualeiros uillanos de totas alias terras in iudicio et in iuramento cum duos iuratores. Et omnes qui de sua terra 

exierint cum homicidio aut cum muliere rausada uel cum alia calumpnia qualibet sit nisi quod non adducat mulierem 

alienam et tornet se ad seniores de Linares sedeat solutus et defensus per foro de Linares. Et siquis homo de 

quacumque terra cum inimicitate aut cum pignora uenerit et in termino de Linares intralus fuerit nullus post illum 

intret aut pignora tollat uel malum illi faciat pectet ad seniores de Linares D solidos et duplet illa pignora aut illos 

liuores. Et qui homines de Linares pignorauerit et in concilio non pecierit ad directum pectet ad seniores de Linares 

LX solidos et duplet illa pignora suo domno. Et homines de alia terra qui caualleiro de Linares descaualcare pectet 

LX solidos. Et homines de L.inares qui alterum descaualgar pectet V solidos. Et qui homines de Linares 

prendiderint in prision pectet CCC solidos. Et si homines de Linares prendiderint aliquem hominem de alicha terra 

pectet V solidos. Et si homines de Linares pro qualibet fiaduria a medio anno illo non requisierit sedeat solutus. Et si 

migratus fuerit uxor sua et filii sui sint liberi. Et non soluant homines de Linares pignora pro seniore nec pro 

maiorino nisi pro suo uicino. Et non dent pausadas per foro de Linares caualeiros nec clerici nec uiduas nisi pedones 

per manum iudicis. Et homines de Linares qui suos homines tenuerint in suas hereditates aut in suos solares et non 

fuerit ibi suo senior ueniat ad sinal de iudice et dent fiador ad uenida de suo senior et faci[a]nt que mandarent et 

calumpnia qualibet fecerint sit de suo senior et VII.ª pars ad palacium. Et non seruiant ad ullum hominem nisi ad 

suum seniorem in cuius solare sederit. Et sua senara aut sua uinea de illo Rege Alfonso tale pacto habeat quale de illos 

populatores. Et qui uicino occiderit et in sua casa fugierit qui post illum intrauerit et in sua casa illum mactaret pectet 
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CCC solidos. Et qui mulierem alienam ferierit pectet suo uiro XXX solidos et VII.ª ad palacium. Et qui mulierem 

aforciauerit et illa uoces mittendo uenerit et ille cum duodecim non potuerit se inde deliberare CCC solidos. Et homines 

de Linares qui fiador pararent pro qualibet causa pecierint et ille fiador autorgar cum duos homines contra illum et ille 

non quesierit colligere et super ipsum eum mactauerit nos toto concilio ad illo pectet. Et palacium de illo Rege et de 

Episcopo habeat calumpniam. Et tota alia uila uno foro, et alio palacio non habeat calumpniam. Et homines de 

Linares qui fiador intrar et ententor non li uuiar (sic) qual fiaduria fiar peitar tal. Et si ententor habuerit mittat 

illum in manus et sic exeat de illa fiaduria. Et de suspecta de X solidos ariba feirant duodecim casas a deredor et 

iurent duo homines. Et de X solidos a iuso iure siui outru qualem agar quod uicinus sit. Et toto homine de Linares 

qui se tornar ad alium senior qui illi benefecerit sua casa et sua heredutas et uxor sua et filii sui sint liberi et absoluti 

per foro de Linares. Et dono uobis foro quod non habeatis alium seniorem nisi regem aut filium suum aut quem uos 

concilio quesieritis. Et toto homine de Linares qui deserdadu fuerit et per sua manu non pectar quomodo se torne ad 

sua hereditate ubi fuerit illa sine ulla calumpnia. Et toto homine de Linares qui hereditatem habuerit in alia terra 

non faciat fossadu nisi per foro de Linares. Et toto homine de Linares qui habuerit mulierem ad benedictionem et 

laxauerit illam pectet I denarium ad iudicem. Et si mulier laxauerit suum maritum quem ad benedictionem habeat 

pectet CCC solidos medios ad palacium et medios ad suum uirum. Et de rotela de sua casa cum lanzas et scutos de 

sua porta a dentro pectet CCC solidos medios ad suo domno et medios ad palacium. Et qui dederit ad suo uicino cum 

spata pectet XXXXª solidos et VII.ª ad palacium. Et de plaga V solidos et VII.ª ad palacium. Et qui dederit 

lanzada ad suo uicino et exierit de una parte ad aliam pectet XX solidos et VII.ª ad palacium: et si non troucierit X 

solidos et VII ad palacium. Et de plaga unde osso exierit pectet X solidos cada osso et VII.ª ad palacium. Et de 

plaga V solidos et VII ad palacium. Et pro tota pignora siue de concilio uel de palacio colligat suo fiador pro a foro. 

Et dono uobis que non habeat nulla defesa nec ullo monte nec ullo pelago nisi illo de toto concilio. Et sunt uestros istos 

terminos quomodo exparte cum gaudela et cum felgosino. Et ex alia parte quomodo exparte cum celorico. Et ex tercia 

parte quomodo exparte per mondecum cum algodres. Et est terminus eius contra eidaniam per iugada de barrelas et 

inde per summum de lomba farta et exinde sicut diuiditur cum celorico. Et illo montadigo del estremo que montem 

caualeiros de Linares cum suo senior et prendant sua tercia. Et illo montadigo de ganato de Linares non sedeat 

montadigo. Et de illa carregadura dent in portadigu I arenzo. Et de caualo I solidum et de mulo I solidum et de asino 

uel de boue VI denarios. Et de toto portadigu qui uenerit ad Linares ubi pausada prenderit prendat suam terciam. 

Quicumque hanc scripturam infringere uoluerit sit excomunicatus et dampnatus in perpetuum. Amen. Ego Rex 

Alfonsus Port. una cum filiis nostris uobis toto concilio de Linares hanc cartam de bono foro roboramus et 

confirmamus. In Era M.ª CC.ª VII.ª mense Septembrio. Qui presentes fuerunt et audierunt testes sunt, Bracare 

Archiepiscopus domnus Johannes conf. Viseo episcopus domnus Gunsaluus conf. Lameco episcopus domnus Menendus 

conf. Colimbrie episcopus domnus Michael conf. Portugalis episcopus domnus Petrus conf. Vlixbone episcopus domnus 

Aluarus conf. Elbore episcopus domnus Suarius conf. Comes Valascus curie dapifer conf. Fernandus alfonsi Regis 

signifer conf. Pe. fernandi regis Sancii dapifer conf. Nuno fernandi eius signifer conf. Suarius menendi extremature 

dominus conf. Valascus fernandiz conf. Petrus saluadoriz conf. Magister Albertus Cancellarius. Ego Rex Alfonsus 

dedi pro foro a populatores de Linares de hereditates trasanas, et quinque annos ariba que non respondeant. 

Ego Alfonsus II. us dei gratia Port. Rex una cum uxore mea Regina domna Vrraca et filiis nostris infantibus 

domno Sancio et domno Alfonso et domna Alionor concedo et confirmo uobis populatoribus de Linares istam cartam 
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et istud forum quod uobis dedit auus meus Rex donus Alfonsus bone memorie. Et ut hoc meum factum firmissimum 

robur obtineat precepi fieri istam cartam et eam feci meo sigillo plumbeo communiri. Facta carta mense Octobri Era 

M.ª CC.ª L.ª V.ª Nos supranominati qui hanc cartam fieri precepimus coram subscriptis eam roborauimus et in ea 

hec signa fecimus +++++. Qui affuerunt, Domnus Stephanus Bracarensis archiepiscopus conf. Domnus Mar. Port. 

episcopus conf. Domnus P. Colimbriensis episcopus conf. Domnus Suarius Vlixbonensis episcopus conf. Domnus 

Suarius Elborensis episcopus conf. Domnus Pelagius Lamecensis episcopus conf. Domnus Bartholomeus Visensis 

episcopus conf. Domnus Mar. Egitaniensis episcopus conf. Domnus Martinus iohannis signifer domini regis conf. 

Domnus P. iohannis maiordomus curie conf. Domnus Laurencius suarii conf. Domnus G. Suarii conf. Domnus 

Egidius ualasquiz conf. Domnus Fernanduz fernandiz conf. Domnus Jo. fernandiz conf. Domnus Rodericus 

menendiz conf. Domnus Poncius alfonsi conf. Domnus Lopus alfonsi conf. Magister Pelagius Cantor Port. test. 

Petrus garsie test. Martinus petris test. Vicencius menendiz test. Johannes pelagii test. Petrus petriz test. Gunsaluus 

menendiz Cancellarius domini regis. Johannes martiniz scripsit. 

 

Documento 37 

Cartulário: Portugaliae Monumenta Historica, Sive Foralia 

Ref. do documento: 

Data: 1169 

Referência bibliográfica: HERCULANO, A. (1856) -  Portugaliae Monumenta Historica. Leges.  p. 444-447.  

Texto: 

Foral de Celorico (Celorico) 

In nomnine sancte et indiuidue trinitatis patris et filii et spiritus sancti unius summi dei facimus istam cartulam in 

ipsius nomine trinitatis. Ego Rex A. Port. pariter cum filio meo rege Sancio et cum filias meas vobis homines de 

celorico qui ibidem populatores estis per mandatum meum et de filiis meis siue qui uenerint ad populandum facimus 

uobis cartulam  sicut et fecimus per scripturam et per preceptum nostrum firmiter teneatis ut habeatis forum bonum 

sicut habent homines de Salamanca. Et non detis mihi neque ad progenie mee nec ad nullo homine pro homicidio nisi 

VII.ª a palacio de CCC solidos apreciadura per concilio et per manu de iudice et nullo pecto nec nulla calumpnia non 

intrent ibi nullo merino nisi iudice de concilio. Et faciant fossado la tercia de los caualeiros et las duas partes stent in 

celorico et de illa una pars qui habuerit a andar in fossado et non fuerit quomodo det in fossadeira V solidos in 

apreciadura et non faciant fossado nisi cum nostro senior una uice in anno aut uestra uoluntas fuerit. Et peones non 

faciant fossado nec clerici. Et non intret ibi nuncio nec manaria de nulloquoque homine per foro de celorico. Et qui in 

termino de celorico filiam alienam rousar extra sua uoluntate quomodo pectet a palacio CCC solidos, et exeat 

omizieiro de suos parentes. Siquis aliquis inter uos in mercato uel in ecclesia aut in concilio plecato a precon ferida 

fecerit a suo uicino pectet LX solidos a concilio et VII a palacio per manum de iudice. Et de furto qualibet sedeat que 

colligat suo domno suo cabdal et de illa calumpnia partat cum illo iudice per medio. Et qui domum hedeficauerit aut 

uineas aut sua hereditate honorauerit et uno anno in illa sederit et postea ad aliam terram fuerit quomodo seruiat illi 

tota sua hereditate ubi habitans fuerit. Et si quesierit illas uendere uendat ad quem uoluerit per foro de celorico. Et 

homines de celorico qui habuerint iudicium uel aiuntam cum homines de alias terras habeant illos in cabos de suos 

terminos. Et dono uobis foro que stet caualeiro de celorico pro infanzon de totas alias terras siue in iuramento 
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quomodo in iudicio et pasent super illos cum duos iuratores. Et illos peones de celorico que passent super illos caualeiros 

uillanos de totas alias terras in iudicio et in iuramento cum duos iuratores. Et homines qui de suis terris exerint cum 

homicidio naut cum mulier rausada uel cum alia calumpnia qualibet sedeat nisi qui non adducat mulier alienam de 

benedictione et tornet se a senior de celorico et sedeat solto et defeso per foro de celorico. Et siquis homines de 

quacumque terras cum inimicitate aut cum pignora uenerit et in termino de celorico intratum fuerit et nullus inimicus 

post illum intraret et pignora tollerit aut male illi fecerit quomodo pectet a senior de celorico D solidos, et duplet illa 

pignora aut illos liuores. Et qui homines de celorico pignorauerit et in concilio non pecierit directo quomodo pectet a 

senior de celorico LX solidos, et duplet illa pignora a suo dono. Et homines de alias terras qui caualeiro de celorico 

descaluagar quomodo illi pectent LX solidos. Et homines de celorico qui los prisiere et in prision illos miserit quomodo 

pectent illi CCC solidos. Et si homines de celorico prendiderint alios homines de alias terras et in prision illos miserint 

quomodo pectent illi V solidos. Et si homines de celorico pro qualibet fiaduria a medio anno illum non requisierit que 

sedeat solto et si migratum fuerit sint filii et uxor sua liberi. Et non soluant homines de celorico pignora pro senior nin 

per meirino nisi pro suo uicino. Et non donent pousadam per foro de celorico in casa de caualeiro nec de uibdas nec de 

clericos nisi per manum de iudice in casa de peones. Et homines de celorico qui homines tenuerint in suas hereditates 

aut in suos solares et non fuerit ibi suo senior ueniat ad sinal de iudice et det fiador a uenida de senior et faciant quod 

mandarent et calumpniam qualibet fecerit sedeat de suo senior et VII. ª a palacio et non seruiat a nullo homine nisi ad 

suo senior iu cuius solar souer. Et sua senara aut suas uineas delrei tal couto habeant quomodo de uicino de celorico. 

Et qui uicino occiderit et in sua casa fugierit qui post illum intrare et in sua casa lo matare pectet CCC solidos ad 

parentes del morto. Et qui mulier aforzauerit et illa uoces mittendo uenerit et ille cum XII non potuerit se saluare 

pectet CCC solidos a la mulier et a suos parentes. Et qui mulier alienam ferire pectet a suo marido XXX solidos et 

VII. º a palacio. Et homines de celorico qui fiadores parar pro qua calumpnia ille pecierit et el fiador otorgar cum duos 

uicinos et ille non quesierit colliegere fiador et super ipsum occiderit nos toto concilio pectabimus ipsum homicidium. Et 

palacio regis uel de episcopo habeant calumpniam et tota alia uilla habeat uno foro et alio palacio non habeat 

calupniam. Et homines de celorico qui fiador intrar et contentor non habuerit quale fiadura fiar tale pectet. Et si 

contentor habuerit mittat illum in manus et exeat de la fiaduria. Et de suspecta de X solidos ad ariba cognominet XII 

uicinos in redor sua casa et iuret cum los duos et exeat de la calumpnia. Et de X solidos ad aiuso iure siue et outro 

quales affiar quod uicinos sedeant. Et toto homine de celorico qui se tornar ad alium seniore qui benefecerit suas casas 

et suas hereditates et uxor sua et filii sui sint liberi et soluti per foro de celorico. Et dono uobis forum quod non 

habeatis alium seniorem nisi ad regem aut suo filio aut qui uos quesieritis. Et toto homine de celorico qui deserdado 

fuerit et per suam manum non lo pectar quomodo se torne ad sua hereditate ubi illa fuerit sine nulla calumpnia. Et 

toto homine de celorico qui habuerit mulierem ad benedictionem et laxauerit illam quomodo pectet ad iudicem I 

denarium. Et si mulier ad suum maridum laxauerit quem habuerit ad benedictione quomodo pectet CCC solidos, 

medios a palacio et medios a suo marito. Et casa derota cum scutis et cum lanzeis qui la deromper pectet CCC solidos, 

medios a dono de la casa et medios a palacio . Et qui dederit ad suum uicinum cum spada pectet XXXX solidos et 

VII.ª a palacio et qui dederit cum lanza ad suo uicino et exerit de una parte ad aliam pectet XX.ti solidos et VII.º a 

palacio et si non exerit pectet X solidos et VII.º a palacio. Et de plaga unde osso exerit cada osso X solidos et VII.º a 

palacio et de alia plaga V solidos et VII.º a palacio. Et per tota pignora siue de concilio uel de palacio colligat fiador 

super illa pignora per a foro. Et dono uobis quod non habeat nulla defesa nec nullo monte nec nullo pelago nisi de toto 
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concilio. Et illo montatico de termino de celorico montenlo caualeiros de celorico cum suo senior et prendant inde la 

tercia et nullo ganado de celorico non sedeat montado. Et de portatico de pan et de uino de la carega IIIes medalias et de 

caualo et de mulo qui lo uenderit I solidum: et de boue et de asino VI denarios: de carneiro aut de capra aut de porco 

IIIes medalias. Et de toto portatico qui a celorico uenerit prendat suo ospite de la tercia. Et toto homine de celorico qui 

habuerint hereditates in alias terras non faciant fossado nisi per foro de celorico. Et nullo homine de celorico non 

responda ad regem nisi seniorem terre sine rancuroso. 

Ego Alfonsus secundus Port. Rex una cum uxore mea Regina domna Vrraca et filiis nostris Infantibus domno 

Sancio et domno Alfonso et domna Alionor hanc cartam et istud forum quod auus meus excellentissimo memorie Rex 

domnus Alfonsus fecit et concessit uobis populatoribus de celorico concedo ego eis et confirmo per hoc scriptum. Et ut 

concessio et confirmacio mea maius robur obtineat firmitudinis precepi hanc cartam scribi et sigillo meo plumbeo 

communiri. Que carta fuit facta apud Colimbriam in Era M.ª CC.ª L.ª V.ª Et ego et uxor mea et filii nostri 

supranominati qui hanc cartam fieri precepimus coram subscriptis eam roborauimus et in ea hec signa fecimus 

+++++. 

Qui affuerunt, Domnus Martinus iohannis signifer domini Regis conf. – Domnus Petrus iohannis Maiordomus 

curie conf. – Domnus Laurencius suarii conf. – Domnus Johannes fernandiz conf. – Domnus Fernandes fernandiz - 

Domnus Gomecius suarii conf. – Domnus Egidius ualasquiz conf. – Domnus Rodericus menendiz conf. – Domnus 

Poncius alfonsi conf. – Domnus Lopus alfonsi conf. – Vincencius menendiz – Martinus petriz – Petrus petriz, test. 

Domnus Stephanus Bracarensis Archiepiscopus conf. – Domnus Martinus Port. Episcopus conf. – Domnus 

Petrus Colimbriensis Episcopus conf. – Domnus Suarius Vlixbonensis Episcopus conf. – Domnus Suarius 

Elborensis Episcopus conf. – Domnus Pelagius Lamecensis Episcopus conf. – Domnus Bartolomeus Visensis 

Episcopus conf. – Domnus Martinus Egitaniensis Episcopus conf. – Magister Pelagius Cantor Port. – Petrus 

Garsie – Joanninus, test. 

Gunsaluo Menendi Cancellarius domini Regis – Laurencius martini scripsit. 

Ego domnus rex alfonsus et comes bolonie do et concedo cautum uobis concilio de celorico de uestris lectis ut nullus 

sit ausus descoutare illos et si aliquis fuerit ausus descoutare illos pectet D solidos aluazilibus de celorico et exeat de 

meo regno pro meo inimico. 
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Anexo IV 

Catálogo dos sítios arqueológicos 

 

 Considerações sobre o catálogo de sítios arqueológicos 

 

Neste catálogo constam todas as referências a sítios arqueológicos de cronologia medieval 

existentes para a área em análise (Alto Mondego). Estas foram recolhidas na bibliografia e na Base de 

Dados Nacional dos Sítios Arqueológicos, denominada de Endovelico e consultável actualmente no 

endereço http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/arqueologico-endovelico). Apenas foi 

considerado um sítio que se encontra já integrado na bacia hidrográfica do Dão, mas próximo do 

Mondego, trata-se da sepultura do Alto da Quintinha, para a qual foi obtida uma datação radiocarbono e 

cujo resultado interessa directamente à temática deste trabalho. Foram igualmente considerados os sítios 

romanos quando associados, de alguma forma, a sepulturas escavadas na rocha ou quando havia menção a 

espólio tardio. Consideraram-se também as referências a calçadas ou caminhos romanos, por se considerar 

que estes estariam em uso durante a Alta Idade Média. 

O catálogo está organizado por Carta Militar de Portugal (CMP) à escala 1:25 000 encontrando-se 

os sítios mencionados de Oeste para Este e de Norte para Sul em cada uma das folhas. Iniciou-se deste 

modo a enumeração pela carta n.º 180 e terminou-se na n.º 214, num total de 11 cartas. 

Na descrição de cada sítio foram considerados os seguintes campos: 

• Número; 

• Concelho; 

• Freguesia e lugar (optou-se pela referência à freguesia actual, mas também a referência toponímica 

mais próxima de forma a ser facilmente identificável); 

• Número da Carta Militar de Portugal (CMP) 1:25 000; 

• Coordenadas (apresentadas em sistema GAUSS); 

• Altitude (apresentado na unidade metros) 

• Tipologia considerando-se os seguintes tipos: calçada, caminho, castro, habitat, lagar/lagareta, 

sepultura isolada, grupos de 2/3 sepulturas e necrópole 

• Descrição (neste campo efectuou-se uma breve descrição do espaço de implantação geográfica, 

tipo de materiais arqueológicos identificados e características gerais dos vestígios. No caso dos 

sítios descritos com pormenor no texto, remete-se para o subcapítulo respectivo. 

• Bibliografia (com a referência bibliográfica abreviada, remetendo para a bibliografia geral).
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CMP 180 

 
1 
Designação Pia dos Mouros / Quinta da Armada 
Concelho Celorico 
Freguesia/Lugar Fornotelheiro / Cardal 
C.M.P. N.º 180 
Coordenadas GAUSS 261.698 / 414.444 
Altitude (m) 450 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada)  
Descrição 
 

Localizada num sopé montanhoso com imensos blocos graníticos sobranceiros à 
Ribeira da Quinta das Seixas. A sepultura é de tipologia antropomórfica rectangular 
com cabeceira sub-rectangular. Foram identificados numa área de aproximada de 
10.000 m2 fragmentos de tegulae, cerâmica comum, pesos de tear, terra sigillata 
hispânica e uma pedra rectangular moldurada. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
2 
Designação Quinta do Pomar / Quinta da Nogueirinha 
Concelho Celorico 
Freguesia/Lugar Fornotelheiro / Quinta do Salgueiro 
C.M.P. N.º 180 
Coordenadas GAUSS 261.428 / 412.837 
Altitude (m) 420 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada)  
Descrição 
 

Localiza-se num pequeno outeiro rochoso em área plana, sobranceira à Ribeira da 
Quinta das Seixas. A sepultura destaca-se na paisagem e trata-se de sepultura não 
antropomórfica sub-rectangular. 

Bibliografia Lobão Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
3 
Designação Calpedrinha 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Cortiço 
C.M.P. N.º 180 
Coordenadas GAUSS 254.625 / 411.800 
Altitude (m) 660 
Tipologia Conjunto de três sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Encontram-se dispersas pelo terreno e não é referida qualquer tipologia no 
inventário da CIHAFA. 

Bibliografia CIHAFA, 2005 
Coelho, 1948 

 
4 
Designação Carvalhal 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Muxagata / Carvalhal 
C.M.P. N.º 180 
Coordenadas GAUSS 256.425 / 411.325 
Altitude (m) 465 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica escavada no afloramento rochoso. 

Bibliografia CIHAFA, 2005 
Valera, 1990 

 
5 
Designação Quinta do Albuquerque 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Muxagata 
C.M.P. N.º 180 
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Coordenadas GAUSS 256.400 / 410.625 
Altitude (m) 445 
Tipologia Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Conjunto de duas sepulturas escavadas em afloramento rochoso sem qualquer 
referência ou indicação da sua tipologia no inventário da CIHAFA. 

Bibliografia CIHAFA, 2005 
 
6 
Designação S. Gens 
Concelho Celorico 
Freguesia/Lugar Fornotelheiro/Santa Maria /S. Gens 
C.M.P. N.º 180 
Coordenadas GAUSS 262.566 / 410.005 
Altitude (m) 406 – 430 
Tipologia Necrópole, povoado fortificado medieval e habitat romano 
Descrição 
 

Consultar o sub capítulo IV.5, onde se apresenta uma descrição exaustiva deste 
sítio.  

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006, no prelo. 
Rodrigues, 1979, p. 35-38  
Santos Rocha, 1906, p. 101-102 
Valera e Martins, 1994, p. 273-274 
Tente, 2007a. 2008b e 2009. 

 
CMP 181 
 
7 
Designação Quinta das Seixas 
Concelho Trancoso 
Freguesia/Lugar Aldeia Nova / Capela das Seixas, Fiães 
C.M.P. N.º 181 
Coordenadas GAUSS 264.265 / 418.515 
Altitude (m) 772 
Tipologia Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Numa encosta atrás da Capela das Seixas, foi identificado um agrupamento de duas 
sepulturas antropomórficas, que se encontram lado a lado escavadas no mesmo 
penedo granítico. Encontram-se orientadas a Norte e apresentam nos pés um 
orifício para escoamento. 

Bibliografia Ferreira, 2000. 
 
8 
Designação Quinta das Lameiras 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Minhocal / Quinta das Lameiras 
C.M.P. N.º 181 
Coordenadas GAUSS 266.074 / 414.431 
Altitude (m) 464 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

Localizam-se numa pequena elevação em área aplanada irrigada por pequenos 
cursos hídricos. As sepulturas encontram-se no mesmo afloramento, distanciadas 
por apenas 5 metros. Possuem uma mesma orientação (NO-SE) e tipologias 
distintas embora sejam ambas antropomórficas. Uma das sepulturas é ovalada com 
cabeceira em arco de volta perfeita. A outra é sub-trapezoidal com cabeceira sub-
rectangular. À superfície identificaram-se fragmentos de tegulae, imbrices, cerâmica 
comum, um fuste de coluna e duas mós manuais rotativas. Estes materiais 
dispersam-se por dois núcleos que Lobão, Marques e Neves (2010: 8) distinguiram 
em Lameiras (7000 m2) e em S. Domingos (8500 m2). 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
 
9 
Designação Lameiras 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Minhocal / Quinta das Lameiras 
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C.M.P. N.º 181 
Coordenadas GAUSS 265.743 / 414.311 
Altitude (m) 478 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Localiza-se numa encosta suave, com alguns blocos graníticos isolados, irrigada por 
pequenos percursos de água. A sepultura é de tipologia antropomórfica 
subtrapezoidal possuindo fundo horizontal, corte longitudinal subtrapezoidal 
fechado e lateral assimétrico. Esta sepultura encontra-se bastante próxima ao 
conjunto sepulcral identificado na Quinta das Lameiras. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
Observações Tal como no caso do sítio da Quinta da Lameiras, também aqui se identificaram 

vestígios de materiais cerâmicos de construção nas imediações. 
 
10 
Designação Plames 
Concelho Trancoso 
Freguesia/Lugar Vilares / Vilares 
C.M.P. N.º 181 
Coordenadas GAUSS 270.734 / 416.968 
Altitude (m) 530 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole localizada junto à variante à aldeia de Vilares, constituída por 30 
sepulturas. Destas 14 sepulturas são antropomórficas e cinco não antropomórficas, 
mão se identificando a tipologia das demais por se encontrarem fracturadas. Foram 
ainda registadas três sepulturas infantis. As orientações dos sepulcros são variadas. 

Bibliografia Ferreira, 2000 
 
11 
Designação Soito / Outeiro Negro 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Baraçal / Outeiro Negro 
C.M.P. N.º 181 
Coordenadas GAUSS 268.552 / 413.814 
Altitude (m) 509 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole de 12 sepulturas localizada junto à estrada municipal que liga o Baraçal 
ao Maçal do Chão, num local destacado na paisagem. Em termos organizativos são 
visíveis quatro núcleos, sendo de destacara existência de dois núcleos familiares, 
com duas sepulturas cada. As orientações e as soluções tipológicas são bastante 
diversas. Predomina, contudo, a orientação NO-SE e o antropomorfismo. Foram 
ainda identificados nas imediações fragmentos de tegulae, imbrices e cerâmica 
comum dispersos por uma área aproximada de 2000 m2. 

Bibliografia Lobão Marques e Neves, 2006 e 2010 
 

12 
Designação Carril 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Velosa 
C.M.P. N.º 181 
Coordenadas GAUSS 272.185 / 410.669 
Altitude (m) 518 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Localiza-se numa meia encosta de um cabeço sobranceiro a um pequeno 
percurso de água, junto a um caminho. A sepultura encontra-se implantada em 
local destacado. Foi escavada em forma antropomórfica sub-trapezoidal com 
cabeceira com cantos subrectangulares verticais. 

Bibliografia Lobão Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
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CMP 189 
 
13 
Designação Alto da Quintinha 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Mangualde 
C.M.P. N.º 189 
Coordenadas GAUSS 230.166 / 404.649 
Altitude (m) 520 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada). 
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica encontrada na sequência da implantação de um apoio de 
linha de média tensão. Para uma descrição completa consultar sub capítulo IV.10. 

Bibliografia Nóbrega, Neto e Tente, no prelo. 
 
14 
Designação Túmulo dos Mouros 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Mangualde/ Santa Luzia 
C.M.P. N.º 189 
Coordenadas GAUSS 229.715 / 402.246 
Altitude (m) 458 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada). 
Descrição Sepultura antropomórfica orientada a NE. 
Bibliografia Gomes e Carvalho, 1992. 
  
15 
Designação Pinhal dos Mouros 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Mangualde/ Pinhal dos Mouros 
C.M.P. N.º 189 
Coordenadas GAUSS 229.610 / 403.905 
Altitude (m) 510 
Tipologia Conjunto de 2 sepultura escavada na rocha 
Descrição Conjunto de duas sepulturas antropomórficas escavadas no mesmo penedo. Estão 

orientadas a SE. 
Bibliografia Gomes e Carvalho, 1992. 
 
16 
Designação Igreja matriz de Mangualde 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Mangualde 
C.M.P. N.º 189 
Coordenadas GAUSS 231.075 / 404.141 
Altitude (m) 550 
Tipologia Necrópole 
Descrição Necrópole identificada no espaço a Sul da igreja matriz de Mangualde. A mesma foi 

intervencionada em 1982 por Nunes Pinto que aí identificou 49 sepulturas, 
reconhecendo que destas seriam destinadas a crianças ou juvenis. A cronologia desta 
necrópole é incerta, apesar do arqueólogo que a escavou apontar para a Idade 
Média. 

Bibliografia Gomes e Carvalho, 1992. 
Pinto, 1982. 

 
CMP 190 

 
17 
Designação Rossio 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Mesquitela 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 232.664 / 401.468 
Altitude (m) 484 
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Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha. 
Descrição 
 

A necrópole de quatro sepulturas encontra-se implantada num outeiro a S da 
Mesquitela. Três das sepulturas são antropomórficas. J. A. Marques (2000, p. 83) 
apenas conseguiu encontrar duas dessas sepulturas, ambas com cabeceira em arco 
de volta perfeita. Uma destas tem um orifício circular junto à cabeceira. A norte 
deste outeiro identificaram-se alguns fragmentos de tijolos e imbrices. 

Bibliografia Gomes, Carvalho, 1992. 
Marques, 2000. 

 
18 
Designação Curtinhal 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Cunha Baixa / Curtinhal 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 232.465 / 400.597 
Altitude (m) 480 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha. 
Descrição 
 

As sepulturas localizam-se próximo da actual povoação. Trata-se de sepulturas 
antropomórficas orientadas a SE. 

Bibliografia Gomes, Carvalho, 1992. 
Marques, 2000. 

 
19 
Designação Calçada de Mourilhe 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Mesquitela / Mourilhe 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 233.585 / 400.978 
Altitude (m) 495 
Tipologia Calçada 
Descrição 
 

Troço de calçada de lajes de granito com cerca de 50 m de extensão. Trata-se de um 
troço da calçada romana que viria de Viseu em direcção à Serra da Estrela e que 
passaria o Mondego na Quinta da Barca. 

Bibliografia Figueiredo, 1953. 
Gomes, Carvalho, 1992. 

 
20 
Designação Moita da Oliveira 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Mangualde / Almeidinha 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 234.457 / 403.042 
Altitude (m) 525 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Duas sepulturas escavadas na rocha orientadas a NE e SE. Nas suas imediações 
foram identificados fragmentos de cerâmica de construção e um fragmento de terra 
sigillata hispânica. 

Bibliografia Gomes, Carvalho, 1992. 
 

 
21 
Designação Quinta das Quelhadas 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Aldeia Nova / Santiago de Cassurães 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 238.252 / 402.084 
Altitude (m) 520 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Localiza-se numa plataforma adjacente ao vale da ribeira de Marialva, da qual dista 
cerca de 250 m para Este. As cinco sepulturas encontram-se dispersas em redor da 
casa agrícola da Quinta das Quelhadas. Uma das sepulturas é inacabada e três são de 
tipologia antropomórfica, não se identificando a tipologia da quinta sepultura 
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devido ao facto de se encontrar partida. Duas das antropomórficas têm cabeceira 
em arco de volta perfeita e, a cabeceira da terceira é definida por cantos. Na Quinta 
de Cima e na Quinta de Boca, a SO e a S de Quelhadas, identificaram-se fragmentos 
de tegulae, imbrices e pedra miúda aparelhada. É ainda referida a recolha de um 
fragmento de sigillata hispânica tardia, DRAG. 37, decorada com círculos 
concêntricos e datada do século IV/V d.C. (Gomes e Carvalho, 1992: p. 134).  

Bibliografia Gomes, Carvalho, 1992. 
Marques, 2000. 
Tavares, 2007. 

 
22 
Designação Quinta do Ramalhal 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Aldeia Nova / Santiago de Casurrães 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 238.472 / 401.580 
Altitude (m) 475 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Duas, das três sepulturas, estão localizadas numa pequena plataforma na encosta que 
se encontra a S da Ribeira de Marialva. A terceira situa-se a cerca de 250 metros a N 
desta. Duas das sepulturas são não antropomórficas, sendo uma delas infantil. A 
terceira apresenta antropomorfismo, com uma cabeceira em arco ultrapassado e tem 
um pequeno orifício na zona dos pés. 

Bibliografia Gomes e Carvalho, 1992. 
Marques, 2000. 
Tavares, 199 e 2007. 

 
23 
Designação Trogal 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Aldeia Nova / Santiago de Cassurães 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 238.886 / 402.008 
Altitude (m) 550 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
 
 

Localizada à beira de um caminho carreteiro que liga Aldeia Nova a Abrunhosa-a-
Velha, pela serra das Bocinhas. A sepultura é de tipologia antropomórfica com 
cabeceira em arco peraltado 

Bibliografia Marques, 2000. 
 
24 
Designação Penedinho dos Moiros 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Chãs de Tavares 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 242.922 / 404.583 
Altitude (m) 606 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
 
 

As sepulturas estão localizadas numa encosta muito aplanada a sul da EN16. Estão 
distanciadas entre si cerca de 50 metros. Uma das sepulturas é antropomórfica e tem 
uma cabeceira em arco de volta perfeita, a outra encontra-se fragmentada e é 
impossível verificar a sua tipologia. 

Bibliografia Gomes e Carvalho, 1992. 
Marques, 2000. 
Tavares, 1999 e 2007. 

 
25 
Designação Poço Moirão 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Abrunhosa-a-Velha /Poço Moirão 
C.M.P. N.º 190 
Coordenadas GAUSS 242.818 / 400.046 
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Altitude (m) 300 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

As campas localizam-se a 100 metros a norte do rio Mondego, numa zona aplanada 
do vale do rio. São de tipologia oval e dado o seu comprimento (cerca de 80 
centímetros) seriam de crianças. Nos terrenos envolventes há fragmentos de tegulae, 
imbrices e tijoleiras. 

Bibliografia Gomes, Carvalho, 1992. 
Marques, 2000. 

 
CMP 191 

 
26 
Designação Soito / Casal Vasco 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Casal Vasco / Fonte Boa 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 250.264 / 409.110 
Altitude (m) 640 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Trata-se de duas sepulturas escavadas no mesmo afloramento, lado a lado. 
Localizam-se na vertente E do Ribeiro do Riengo, entre as aldeias de Casal Vasco e 
Rancozinho. Uma das sepulturas é antropomórfica de cabeceira em arco de volta 
perfeita e a outra é não antropomórfica 

Bibliografia Marques, 2000, p. 51 
Valera, 1993, p. 45 

 
27 
Designação Refaxo 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Casal Vasco / Casal Vasco 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 249.711 / 408.722  
Altitude (m) 650 
Tipologia Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Conjunto de duas sepulturas rupestres geminadas, a primeira de planta 
antropomórfica e, a segunda, de planta ovalada. Estão orientados a O. 

Bibliografia CIHAFA, 2005. 
Valera, 1993. 

 
28 
Designação Rancosinho 3 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Algodres /Rancosinho 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 250.475 / 409.250 
Altitude (m) 660 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada)  
Descrição Sepultura de planta ovalada que se encontra partida. 
Bibliografia CIHAFA, 2005 
 
29 
Designação Cabeços 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Infias 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 250.187 / 407.070 
Altitude (m) 643 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

A sepultura antropomórfica de cabeceira em arco de volta perfeita, encontra-se 
localizada num cabeço a SO da aldeia de Infias. Nesta aldeia há registo de muitos 
vestígios arqueológicos romanos. Entre eles destacam-se três inscrições, uma votiva, 
inserida na torre da igreja paroquial e duas funerárias. Está também referenciado a 
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identificação de moedas romanas. 
Bibliografia Marques, 2000. 

Valera, 1990, 1993. 
CIHAFA, 2005 

 
30 
Designação Rasa de Ínfias 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Infias 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 249.824 / 406.985 
Altitude (m) 716 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Situam-se a N da aldeia, numa zona de encosta bastante acentuada sobre a 
povoação. Ambas as sepulturas são antropomórficas, tendo uma a cabeceira 
trapezoidal e, a outra, em arco ultrapassado com os cantos em meio-círculo. Em 
Infias há registo de muitos vestígios arqueológicos romanos. Entre eles destacam-se 
três inscrições, uma votiva, inserida na torre da igreja paroquial e duas funerárias. 
Está também referenciado a identificação de moedas romanas. 

Bibliografia CIHAFA, 2005. 
Marques, 2000. 
Valera, 1990 e 1993. 

 
31 
Designação Rasa 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Infias / Rasa de Infias 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 250.450 / 407.750 
Altitude (m) 730 
Tipologia Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha e de pedras de forca 
Descrição 
 

As duas sepulturas rupestres são de tipologia antropomórfica. Uma delas com 
“almofada” para assento do pescoço do cadáver. Regista-se igualmente um 
alinhamento de doze negativos, de planta sub-quadrangular, escavados no 
afloramento granítico, cinco dos quais de maiores dimensões e mais profundos. 
Segundo a tradição oral tratar-se-ia de estruturas para a colocação de barrotes de 
forcas. 

Bibliografia Marques, 1938. 
Valera, 1990 e 1993. 
CIHAFA, 2005. 

 
32 
Designação Quinta dos Carvalhais 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Infias / Carvalhais 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 249.275 / 406.875 
Altitude (m) 670 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Fica situada num pinhal a NO da Quinta dos Carvalhais, encontrando-se bastante 
destruída. 

Bibliografia CIHAFA, 2005. 
Valera, 1993. 

 
33 
Designação Senhora da Graça 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Fornos de Algodres /Senhora da Graça 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 250.861 / 406.133 
Altitude (m) 460 
Tipologia Calçada  
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Descrição Troço de calçada romana junto da capela da Senhora da Graça. 
Bibliografia CIHAFA, 2005. 

Valera, 1993. 
 

34 
Designação Portela 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Vila Ruiva / Portela 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 251.125 / 405.850 
Altitude (m) 450 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

Pequena necrópole de quatro sepulturas, localizadas próximas de caminhos que 
prolongam naturalmente o troço da via romana localizada à entrada de Fornos de 
Algodres. 

Bibliografia CIHAFA, 2005. 
 
35 
Designação Seminário de Fornos de Algodres 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Fornos de Algodres 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 251.073 / 405.589 
Altitude (m) 459 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole constituída por quatro sepulturas dispersas pela quinta do Seminário de 
Fornos de Algodres. Três sepulturas são não antropomórficas, sendo uma delas 
inacabada. A quarta é antropomórfica. Foram identificados, à entrada do Seminário, 
alguns fragmentos de cerâmica comum.  

Bibliografia CIHAFA, 2005. 
Marques, 2000. 
Valera, 1993. 

 
36 
Designação Quinta do Dr. Mário Figueira  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Franca da Serra / Vila Franca da Serra 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 250.600/ 402.250 
Altitude (m) 405 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição Sepultura antropomórfica escavada no granito. 
Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 

Tente e Lourenço, 1998. 
 

 
37 
Designação  Algodres 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Algodres  
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 252.164 / 408.710 
Altitude (m) 660 
Tipologia Necrópole medieval e habitat de cronologia tardo romana. 
Descrição 
 

Necrópole anterior ao século II que foi identificada em redor da igreja matriz de 
Algodres no âmbito de um projecto de remodelação urbana. Foram ainda 
identificados contextos domésticos de cronologia tardo romana. Para uma descrição 
detalhada consultar o capítulo IV.9. 

Bibliografia Faria e Costa, 2007. 
Pinto, 2008. 
Pinto e Silva, 2009. 
Soares e Cardoso, 2004 a e b. 
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38  
Designação Lameiras 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Figueiró da Granja 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 253.509 / 407.924 
Altitude (m) 509 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

Na bibliografia apenas eram mencionadas três sepulturas, mas foi identificada mais 
uma na visita ao local. Esta pequena necrópole, localizada junto a um aviário, a N 
de Figueiró da Granja, é constituída por quatro sepulturas. Três delas 
antropomórficas e uma não antropomórfica. Duas delas foram abertas num mesmo 
penedo, e ambas têm destacamento dos pés. Estão orientadas a SO, N e E.  

Bibliografia Marques, 1998 e 2000. 
Valera, 1990 e 1993 

 
39 
Designação Torre 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Figueiró da Granja 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 253.816 / 406.870 
Altitude (m) 470 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Localiza-se a NO de Figueiró da Granja perto do cemitério actual e junto a um 
depósito de água. Trata-se de uma sepultura antropomórfica com cabeceira em arco 
ultrapassado, definida com cantos em meio-círculo. Monsenhor Pinheiro Marques 
refere que existiriam mais duas sepulturas que foram destruídas na sequência da 
plantação de uma vinha. Nos terrenos a N do cemitério identificaram-se fragmentos 
de tegulae, bem como cerâmica comum e fragmentos de ânforas. Foram aí recolhidos 
também fíbulas, moedas, um fragmento de capitel de coluna jónica em granito e 
uma espécie de urna ou caixa funerária de pedra. Em 1994 realizaram-se aí 
sondagens arqueológicas (Antunes, 1994: 265) e, entre a cerâmica recolhida, estava 
um fragmento de sigillata hispânica decorada com pequenas incisões. 

Bibliografia Antunes, 1994. 
CIHAFA, 2005. 
Marques, 1988 e 2000. 
Valera, 1990 e 1993. 

 
40 
Designação S. Silvestre 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Figueiró da Granja 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 253.606 / 406.435 
Altitude (m) 465 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Situa-se a E da capela de S. Silvestre, numa vertente suave. A sepultura é 
antropomórfica com cabeceira em arco ultrapassado. Nas suas imediações foram 
reconhecidos escassos fragmentos de cerâmica comum. 

Bibliografia CIHAFA, 2005. 
Marques, 2000. 
Valera, 1990 e 1993. 

 
41 
Designação Cabeços 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Vila Chã /Cabeços 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 254.300 / 409.417 
Altitude (m) 570  
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Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Este núcleo localiza-se a SO da aldeia de Vila Chã, perto de uma pequena povoação 
hoje abandonada. Trata-se de uma encosta sobranceira à Ribeira de Vila Chã que 
tem um domínio privilegiado sobre o Castro de Santiago. Duas das sepulturas são 
não antropomórfica e uma é antropomórfica, orientam-se a SE e a NE. 

Bibliografia Marques, 2000. 
Valera, 1990 e 1993. 
CIHAFA, 2005. 

42 
Designação  Castro de Santiago 
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Figueiró da Granja/ Santiago 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 255.042 / 408.804 
Altitude (m) 612 
Tipologia Castro pré-histórico 
Descrição 
 

Trata-se de um castro calcolítico com uma reocupação pontual em época medieval. 
Para uma melhor descrição consultar sub capítulo IV.8. 

Bibliografia Silva, 1999. 
Valera 1997 e 2007. 
CIHAFA, 2005. 

 
43 
Designação  Vila Soeiro do Chão 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Vila Soeiro do Chão 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 254.312 / 404.597 
Altitude (m) 440 
Tipologia Necrópole de sepultura escavadas na rocha 
Descrição 
 

Trata-se de quatro sepulturas escavadas na rocha disposta próximas umas das 
outras. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
 

44 
Designação Quinta das Moitas  
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Vila Ruiva / Quinta das Moitas 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS ? 
Altitude (m) ? 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Estão referenciadas por Valera (1993, p.46) duas sepulturas escavadas na rocha. As 
coordenadas publicadas contêm um erro pelo que não permitiu identificá-las no 
terreno. 

Bibliografia Valera, 1993. 
Tente, 2007a. 

 
45 
Designação A-das-Pedras  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Mesquitela / Vale de Covos 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 255000 / 403100 
Altitude (m) 440 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 



553 
 

Descrição 
 

Necrópole de 14 sepulturas dividida em três núcleos. Tem o particularismo das 
sepulturas serem todas não antropomórficas. Algumas das sepulturas estão 
bastante destruídas pelo que não foi possível realizar o seu registo gráfico, são os 
casos das sepulturas 4, 5, 8 e 9. Também não se efectuou o registo da sepultura 11 
por estar integrada num actual muro de divisão de propriedade. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
Tente, 2007a. 

 
46 
Designação Tapada das Pedras  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Mesquitela / Quinxozo 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 255.870/ 401.790 
Altitude (m) 470 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole constituída por nove sepulturas não antropomórficas localizadas numa 
área de 500 m2 na margem direita da Ribeira de Linhares. Algumas das sepulturas 
encontram-se bastante danificadas. Foram ainda identificadas uma sepultura 
inacabada e outra completamente destruída. Junto das sepulturas 2 e 3 identificou-
se também uma lagareta. No terreno onde se localiza a necrópole foram 
observadas cerâmicas de construção muito fragmentada e de difícil integração 
cronológica, uma mó e o que parece ser uma base de coluna muito destruída. 

Bibliografia Lobão Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
Tente, 2007a. 

 
47 
Designação Colícias  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Mesquitela / Vale da Ribeira 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 255700/ 401580 
Altitude (m) 480 
Tipologia Necrópole (10 sepulturas) e habitat / Medieval 
Descrição 
 

Necrópole constituída por dez sepulturas escavadas, num afloramento granítico 
sobranceiro à Ribeira de Linhares. Uma das sepulturas encontra-se praticamente 
destruída o que impossibilitou o seu registo gráfico. Oito das sepulturas são não 
antropomórficas e numa identifica-se o esboço do antropomorfismo. Foi ainda 
identificada um fragmento de tampa monolítica. A sepultura 1 foi posteriormente 
adaptada para servir de lagar.   

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
Tente, 2007a. 

 
48 
Designação Vila Longa 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Vila Longa / Santa Maria 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 259.536 / 408.662 
Altitude (m) 400 
Tipologia Necrópole (4 sepulturas) 
Descrição 
 

A necrópole dispersa que se encontra implantada numa encosta com vários penedos 
situada junto à zona confluência da Ribeira da Quinta das Seixas com o Rio 
Mondego. Duas das sepulturas são antropomórficas e uma delas é inacabada. 
Outras duas são não antropomórficos, uma com forma sub-rectangular e outra 
ovalada. Nos terrenos junto da necrópole foram identificados fragmentos de 
cerâmica de construção rolados. Próximo dos túmulos encontra-se um lagar 
escavado na rocha. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
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49 
Designação Quinta do Ramos 
Concelho Celorico da Beira 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 259.913 / 407.957 
Altitude (m) 422 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Situa-se numa encosta suave sobranceira ao Rio Mondego. A sepultura é 
antropomórfica com cabeceira em arco de volta perfeita e com destacamento dos 
pés. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
 
50 
Designação Calçada da Lavandeira  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Celorico da Beira / Lavandeira 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 262600 / 408625 
Altitude (m) 410 
Tipologia Calçada 
Descrição 
 

Troço bem conservado de calçada que descia do castelo em direcção à ponte da 
Lavandeira. Já após a sua identificação a autarquia realizou uma obra de melhoria 
do caminho que destruiu parte da calçada, tendo a mesma sido substituída por piso 
alcatroado. 

Bibliografia Valera e Martins, 1994, p.274. 
Tente, 2007a. 

 
51 
Designação Castelo de Celorico  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Celorico da Beira 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 262.675 / 407.825 
Altitude (m) 540 
Tipologia Castelo 
Descrição Castelo gótico implantado em afloramentos graníticos 
Classificação Monumento Nacional – Dec. 16/8/1910, DG 136 
Conservação/Ameaças Mau / Abandono  
Bibliografia Rodrigues, 1979.  

Alarcão, 1993, p.27. 
 Gomes e Carvalho, 2001, p.117.  
Curado, 1985. 
www.monumentos.pt - consulta de dia 20 de Novembro de 2006. 

 
52 
Designação Quinta do Mouro 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Cortiçô da Serra 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 258.636 / 403.196 
Altitude (m) 515 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Encontra-se destacada na paisagem num outeiro situado numa encosta suave 
sobranceira à Ribeira de Salgueirais. A sepultura é antropomórfica e ovalada com 
cabeceira sub-rectangular horizontal. Nos terrenos a sudoeste foram identificados 
fragmentos de tegulae e de cerâmica comum. 

Bibliografia Lobão Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
53 
Designação Moitas Escondidas 
Concelho Celorico da Beira 
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Freguesia/Lugar Salgueirais 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 259.132 / 402.321 
Altitude (m) 587 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica sub-trapezoidal com cabeceira com cantos 
subrectangulares. No local foram encontrados escassos fragmentos de tegulae e um 
dormente de mó. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
54 
Designação Quinta do Seixal  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Salgueirais / Seixal 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 259.600 / 401.150 
Altitude (m) 635 
Tipologia Habitat / Romano e Medieval 
Descrição Área de vale com dispersão de algumas cerâmicas comuns e de construção 
Bibliografia Valera e Martins, 1994. 
 
55 
Designação Alto da Devesa 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Vide-Entre-Vinhas / Galisteu 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 261.054 / 402.075 
Altitude (m) 746 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

As sepulturas antropomórficas encontram-se dispostas lado a lado no mesmo 
afloramento, apresentando cabeceiras subrectangulares. Um delas tem destacamento 
dos pés. Estão orientadas a S. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
56 
Designação Tapada dos Caixões 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Salgueirais 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 261.042 / 402.066 
Altitude (m) 815 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

A necrópole está implantada num outeiro rochoso próximo a um pequeno curso de 
água. Três das sepulturas são escavadas na rocha. A outra trata-se de um sepulcro 
definido por pedras avulsas assentes sobre o afloramento rochoso. Todas 
apresentam antropomorfismo, sendo a tipologia da cabeceira diversa. Uma das 
sepulturas tem destacamento dos pés. As orientações são igualmente distintas: duas 
encontram-se orientadas a N, uma a E e uma quarta a SE. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
57 
Designação Pedra da Atalaia 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Salgueirais /Pedra da Atalaia 
C.M.P. N.º 191 
Coordenadas GAUSS 261.374 / 401.059 
Altitude (m) 1013 
Tipologia Atalaia 
Descrição 
 

Ponto alto destacado na paisagem que domina o vale do Mondego e as duas vias 
que ligavam Linhares a Prados e Linhares a Celorico da Beira. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
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CMP 192 
58 
Designação A-do-Braga 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Ratoeira / A-do-Braga 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 266.350 / 408.575 
Altitude (m) 450 
Tipologia Sepultura escavada na rocha  
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica escavada em penedo de granito. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo.  
Valera e Martins, 1994, p.275. 
Tente 2007a. 

 
59 
Designação Montalto 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar São Pedro / Aldeia da Serra 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 265.053/407.738 
Altitude (m) 510 
Tipologia Provável necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Informação oral refere que existiriam numa vertente irrigada várias sepulturas 
escavadas na rocha que foram destruídas com a construção da IP5. Numa área 
aproximada de 8000 m2 foram identificados fragmentos de tegulae, imbrices e cerâmica 
comum. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
60 
Designação Quinta da Torre 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Lageosa do Mondego 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 265.892 / 406.435 
Altitude (m) 508 
Tipologia Necrópole  
Descrição 
 

Necrópole constituída por seis sepulturas que ocupa o sopé de um monte rico em 
recursos hídricos. As sepulturas parecem agregar-se em três núcleos. Predomina a 
orientação E e a tipologia antropomórficas (registadas em cerca de quatro). Apenas 
uma sepultura não exibe rebordo e, em todos os sepulcros, a cabeceira encontra-se a 
cota mais elevada que a zona dos pés. Junto a uma das sepulturas foram 
encontrados alguns fragmentos de cerâmica de construção. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
61 
Designação Quintã  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Vale de Azares /São Tiago 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 264.775 / 404.675 
Altitude (m) 550 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição Sepultura antropomórfica escavada na rocha. 
Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e 2010 

Tente, 2007a. 
Valera e Martins, 1994. 
 

 
62 
Designação Fonte Arcada  
Concelho Celorico da Beira 
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Freguesia/Lugar Vale de Azares / Fonte Arcada 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 264625 / 403850 
Altitude (m) 575 
Tipologia Elemento Arquitectónico 
Descrição 
 

Silhar de granito esculpido com três círculos gomados. Encontra-se integrado nas 
paredes exteriores da actual capela de Fonte Arcada. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
Valera e Martins, 1994. 

 
63 
Designação Quinta dos Azares 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Vale de Azares / Fonte Arcada 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 264.028 / 402.911 
Altitude (m) 632 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Esta sepultura não antropomórfica foi escavada numa extensa laje que ocupa um 
cabeço, sobranceiro a um pequeno ribeiro. No local existiu, outrora, uma capela 
dedicada a S. Mamede (Oliveira, 1939), que se deveria situar próximo da sepultura, 
no local mais proeminente da quinta. Nas paredes das casas aqui existentes e 
próxima da sepultura foram reutilizados vários silhares almofadados. Na capela de 
N. S. dos Azares foi reaproveitada uma inscrição romana dedicada à divindade 
Ammae Araceleniss. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
 
64 
Designação Tapada do Bufo 1 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Vale de Azares / Revolta 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 266.000 / 404.450 
Altitude (m) 490 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole constituída por nove sepulturas, sendo cinco delas antropomórficas e as 
restantes não antropomórficas. Existem dois agrupamentos, um deles com duas 
sepulturas sendo uma delas infantil. O outro agrupamento tem três sepulturas. 
Uma das sepulturas da necrópole está totalmente partida o que impossibilitou o seu 
registo completo. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
Tente 2007a. 
Valera e Martins, 1994. 

 
65 
Designação Quinta do Barreiro 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Rapa /Quinta do Barreiro 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 265.289 / 402.269 
Altitude (m) 656 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada)  
Descrição 
 

Fica localizada numa meia encosta sobranceira à Ribeira da Cabeça Alta, junto a um 
caminho rural. Trata-se de sepultura antropomórfica subtrapezoidal com duplo 
antropomorfismo. Está orientada a SO. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
66 
Designação Soida 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Rapa /Soida 
C.M.P. N.º 192 
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Coordenadas GAUSS 267.618 / 402.933 
Altitude (m) 980 
Tipologia Povoado fortificado  
Descrição 
 

Povoado fortificado ocupado nos séculos IX a X. Para uma descrição completa 
consultar sub-capítulo IV.6. 

Bibliografia Tente, 2007c, 2009a e 2009b. 
 
67 
Designação Aldeia Rica 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Aldeia Rica  
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 268.517 / 409.276 
Altitude (m) 477 
Tipologia Grupo de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Num terreno livre dentro da aldeia e junto da estrada principal encontram-se duas 
sepulturas escavadas na rocha distanciadas em cerca de 20 m. 

Bibliografia Inédita 
 
68 
Designação Aldeia Rica 2 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Aldeia Rica  
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 268.476 / 409.382 
Altitude (m) 475 
Tipologia Sepultura escavadas na rocha (isolada) 
Descrição Localiza-se num chiqueiro de porcos a servir de pia para alimentação.  
Bibliografia Inédita 
 
69 
Designação Olival do Clergo 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Açores / Aldeia Rica 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 268.372 / 409.059 
Altitude (m) 462 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

As sepulturas localizam-se numa vertente suave situada a 700 metros do Rio 
Mondego. Duas das sepulturas estão juntas sendo uma delas antropomórfica e a 
outra não antropomórfica. A terceira encontra-se mais afastada e é antropomórfica. 
Apresentam orientações diversas. Na área de implantação deste núcleo foram 
identificados fragmentos de tegulae, imbrices, cerâmica comum, terra sigillata hispânica 
e cerâmica alto-medieval cobrindo uma área de cerca de 22000 m2. Foram 
igualmente identificados lagares escavados na rocha existentes nas proximidades. 
Informação oral atesta a existência de mais sepulturas que foram entretanto 
destruídas.  

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
70 
Designação Moinho do Rangel 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Lageosa do Mondego 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 268.568 / 407.656 
Altitude (m) 438 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

As sepulturas localizam-se num pequeno cabeço sobranceiro ao rio Mondego. 
Distam entre si cerca de 6 m e estão orientadas a E. Uma apresenta um 
antropomorfismo incipiente e a outra é antropomórfica sub-trapezoidal com 
cabeceira em arco peraltado. Na margem oposta do rio Mondego foram 
identificados fragmentos de tegulae e de cerâmica comum. 
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Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e 2010 
 
71 
Designação Monte Verão ou Pedra Aguda 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Vale de Azares / Pedra Aguda (marco geodésico) 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 268.250 / 403.600 
Altitude (m) 872 
Tipologia Povoado fortificado  
Descrição 
 

Povoado com muralhas de pedra não aparelhada, que definem uma área de cerca 
de 1,5 ha. O local possui um extraordinário controlo visual do vale do Mondego e 
do planalto beirão. A ocupação medieval parece ser muito restrita pois são escassas 
as cerâmicas desta cronologia à superfície. A ocupação principal poderá remontar 
ao Bronze. 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Oliveira, 1997. 
Pereira, 2003. 
Tente, 2007a. 

 
72 
Designação Inscrição da Igreja de Açores 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Açores 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 270.037 / 408.874 
Altitude (m) 500 
Tipologia Inscrição 
Descrição 
 

A inscrição votiva datada de 666 encontra-se integrada num altar lateral da igreja 
matriz.  

Bibliografia Barroca, 1992 e 2000.  
Tente, 2009. 

 
73 
Designação Largo da Lameira 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Açores 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 270.037 / 408.874 
Altitude (m) 503 
Tipologia Sarcófago 
Descrição 
 

Sarcófago localizado na parte O da praça principal da aldeia de Açores. Foi 
descoberto aquando das obras realizadas no Largo da Lameira, que se situa a 200 
metros da actual igreja matriz. O sarcófago é não antropomórfico ovalado. Mostra 
orifício e canal de escoamento. Nos quintais e nas imediações da aldeia identificam-
se abundantes materiais arqueológicos como tegulae, imbrices, cerâmica comum, pesos 
de tear, terra sigillata hispânica, uma mó manual rotativa, dois pesos de lagar, uma 
base de coluna, um capitel e escórias. Esta dispersão leva à sua consideração como 
um vicus de época romana.   

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
74 
Designação Regada 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Açores 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 269.852 / 408.899 
Altitude (m) 482 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada)  
Descrição 
 

Sepultura localizada nas imediações da aldeia dos Açores. Trata-se de uma sepultura 
de tipologia antropomórfica subrectangular e tem uma cabeceira definida com 
cantos arqueados. Os pés encontram-se destacados.  
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Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
 
75 
Designação Moitas 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Açores 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 270.092 / 409.069 
Altitude (m) 542 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

As sepulturas estão junto ao caminho que liga a aldeia de Açores à Quinta do 
Corisco. Uma localiza-se do lado direito do caminho e a outra do lado esquerdo, 
distando da primeira cerca de 50 m a E. Ambas são antropomórficas, tendo uma 
cabeceira definida com cantos rectangulares e pés afunilados e a outra um 
alteamento da cabeça. Nas imediações foi identificado um dormente de mó manual. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, 2006 e no prelo. 
Valera e Martins, 1994, p. 278 

 
76 
Designação Calçada do Tintinolho 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Cavadoude/Quinta de S. Mateus 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 271.506 / 401.325 
Altitude (m) 600-700 
Tipologia Calçada  
Descrição 
 

Calçada em lajes de granito que desce do Tintinolho em direcção à actual aldeia de 
Cavadoude. Esta calçada que desce o monte oposto à calçada da via colimbriana é 
de menor largura que essa, mas é ainda possível verificar várias reparações que a 
mesma sofreu 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Pereira, 2003a. 
Sabino, 2003. 
Silva, 2006. 

 
77 
Designação Via Colimbriana 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Faia /Ramalhosa 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 270.822 / 400.794 
Altitude (m) 500-800 
Tipologia Calçada  
Descrição 
 

Calçada em lajes de granito que atravessava o rio Mondego próximo de actual aldeia 
de Ramalhosa e que seguiria serra acima em direcção ao planalto do Tintinolho. A 
calçada foi atravessada pela EN 16. 

Bibliografia Pereira, 2003 
 
78 
Designação Castro de Tintinolho 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Faia 
C.M.P. N.º 192 
Coordenadas GAUSS 271.536 / 400.807 
Altitude (m) 920 
Tipologia Povoado fortificado  
Descrição 
 

Povoado sobranceiro ao vale do Mondego. Associado a uma via romana e 
consecutivamente ao sistema viário romano. A parte mais conservada e visível da 
muralha, com três metros de largura, encontra-se na vertente Oriental. Foi 
construída com silhares de granito colocados a seco. O sítio encontra-se classificado 
como monumento nacional. Para uma descrição mais detalhada consultar sub 
capítulo IV.7. 
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Bibliografia Alarcão, 1993. 
Almeida, 1943. 
Martins Sarmento, 1883. 
Pereira, 2003 
Sabino, 2003. 
Silva, 2006. 

 
CMP 201 

 
79 
Designação Quinta da Barca 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Arcozelo / Quinta da Barca 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 292.191 / 399.985 
Altitude (m) 300 
Tipologia Ponte/ Calçada 
Descrição 
 

Calçada em lajes de granito que desce de Abrunhosa-a-Velha em direcção ao 
Mondego. Aqui ainda é possível ver os vestígios da ponte que permitia a travessia 
do Mondego. Daqui subiria em direcção ao Aljão, passando pela Quinta da Barca e 
pela Carvalheira. 

Bibliografia Inédita 
 
80 
Designação Cumareiro 
Concelho Mangualde 
Freguesia/Lugar Póvoa de Cervães  
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 238.160 / 399.391 
Altitude (m) 405 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Pequena necrópole de cinco sepulturas situada num pequeno monte destacado 
existente a NE da aldeia de Póvoa de Cervães. Em 1992 ainda as cinco sepulturas 
estavam inteiras (Gomes, Carvalho, 1992). Um dos túmulos encontra-se inacabado. 
Três das sepulturas têm cabeceira em arco ultrapassado e uma rectangular. Em 
Santa Marinha, para SE, é referida a existência de fragmentos de tegulae, imbrices, 
cerâmica comum e pedra aparelhada. Segundo a tradição popular ali teria existido 
uma igreja ou capela.  

Bibliografia Gomes e Carvalho, 1992. 
Marques, 2000. 
Tavares, 2007. 

81 
Designação Fonte de S. João  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem/ S. João 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 234.900/ 392.100 
Altitude (m) 420 
Tipologia Sarcófago  
Descrição 
 

Sarcófago antropomórfico localizada junto à fonte de S. João. A sua proveniência 
original é desconhecida mas poderá pertencer a uma provável necrópole de S. João.  

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
82 
Designação Casa dos Mouros 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem / Tázem 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 234.361 / 392.108 
Altitude (m) 420 
Tipologia Ermitério 
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Descrição 
 

Penedo escavado no seu interior, ao qual se acede por uma abertura que teria uma 
porta. Do lado oposto existe um pequeno postigo. No interior é ainda possível ver 
um banco escavado e alguns entalhes e um nicho rectangular. 

Bibliografia Inédito 
 
83 
Designação S. João  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem / S. João 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 234.880/ 392.250 
Altitude (m) 420 
Tipologia Necrópole 
Descrição 
 

Provável necrópole localizada no sítio da actual capela de S. João. Segundo 
informações orais a necrópole terá sido identificada na sequência da construção da 
capela. 

Bibliografia Inédito 
 
84 
Designação Carvoeiro 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem / Carvoeiro 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 253.300/ 392.700 
Altitude (m) 410 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição Núcleo de três sepulturas antropomórficas escavadas na rocha. 
Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 

Tente e Martins, 1995.  
Tente e Lourenço, 1998.  

 
85 
Designação Freixial  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem / Freixial 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 237.200/ 393.850 
Altitude (m) 470 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole de sete sepulturas localizadas numa área onde foram identificados 
diversos vestígios de habitat como cerâmicas de construção e comuns e pedras 
miúda. Deverá ter sido recolhida nesta área a pátera publicada por Cordeiro de 
Sousa (1948) e Russel Cortez (1950).  

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
86 
Designação Ribeiro de Almeida  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem / Ribeiro de Almeida 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 236.500/ 394.450 
Altitude (m) 460 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Conjunto de duas sepulturas antropomórfica escavadas no mesmo afloramento. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
87 
Designação Parigueira  
Concelho Gouveia 
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Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem / Parigueira- Teixugueira 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 238.290/ 394.700 
Altitude (m) 440 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição Agrupamento de três sepulturas escavadas no granito. 
Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 

Tente e Lourenço, 1998.  
 
88 
Designação Safail 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Nova de Tázem / Safail 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 237.500/ 393.900 
Altitude (m) 460 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

Grupo de três sepulturas escavadas no granito rocha, localizadas a cerca de 900 m 
do Freixial  

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998. 

 
89 
Designação Monte Aljão 2 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Arcozelo da Serra /Aljão 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 240.020/ 396.300 
Altitude (m) 400 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada)  
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica escavada na rocha, localizada a cerca de 500 m da área 
do Monte Aljão. 

Bibliografia Tente. 2007a. 
 
90 
Designação Monte Aljão 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Rio Torto / Rascão 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 240.590/ 393.70 
Altitude (m) 420 - 460 
Tipologia Necrópole e habitat 
Descrição 
 

Necrópole de sepulturas escavadas na rocha, com 15 sepulturas já identificadas, e 
habitat muito destruído devido à surriba para plantio de uma vinha. Para uma 
descrição mais detalhada consultar capítulo IV.1. 

Bibliografia Tente, 2000, 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  
Vaz, Martinho e Martinho, 1985. 

 
91 
Designação Vinha Grande 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Lagarinhos / Passarela 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 239.700/ 391.750 
Altitude (m) 450 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada)  
Descrição Sepultura antropomórfica escavada no granito. 
Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 

Tente e Lourenço, 1998.  
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92 
Designação Carvalheira 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Arcozelo da Serra / Lágeas 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 242.732 / 399.215 
Altitude (m) 407 
Tipologia Via 
Descrição 
 

Caminho antigo, com algum lajeamento e afloramentos que ligava à ponte romana e 
que deveria atravessar o Aljão. São visíveis nos afloramentos marcas profundas de 
erosão devido à passagem de carros. 

Bibliografia Inédito 
 
93 
Designação Risado  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Arcozelo da Serra / Risado 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 244.500/ 398.450 
Altitude (m) 398 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha e habitat 
Descrição 
 

Necrópole constituída por 13 sepulturas. Na envolvente foram identificadas tegulae, 
imbrices, cerâmica comum, pedra miúda, e tijolos tipo burro. Numa intervenção 
ilegal de escavação foram postos a descobertos alguns muros que delineavam uma 
divisão quadrangular. Para uma descrição mais detalhada ver sub-capítulo IV.3. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998. 
Tente e Martins, 1995.  

 
94 
Designação Castelo 1  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Arcozelo / Castelo 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 245.450 / 398.800 
Altitude (m) 340 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição Sepultura inacabada escavada na rocha. 
Bibliografia Tente, 2000. 

Tente e Lourenço, 1998.  
 
95 
Designação Castelo 2  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Arcozelo da Serra / Castelo 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 245.200/ 398.500 
Altitude (m) 350 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha e povoado fortificado  
Descrição 
 

Conjunto de três sepulturas escavadas no granito situadas no interior de um 
povoado fortificado. Para uma descrição mais detalhada consultar sub-capítulo 
IV.2. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
96 
Designação Penedo dos Mouros  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Arcozelo / Penedo dos Mouros 
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C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 242.950 / 395.261 
Altitude (m) 436 
Tipologia Povoado fortificado e sepultura escavada na rocha  
Descrição 
 

Estrutura roqueira que se define em redor de um tor granítico, abandonado no 
século X. No topo existe escavada uma sepultura antropomórfica. Para uma 
descrição mais detalhada consultar sub-capítulo IV.4. 

Bibliografia Angelucci, Tente e Martins, 2004. 
Tente, 2000, 2007a, 2009b. 
Tente e Martins, 1994.  
Tente e Lourenço, 1998.  

 
97 
Designação Carreira Cova  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Nespereira / Nespereira 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 244.370/ 394.120 
Altitude (m) 520 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição Duas sepulturas antropomórficas escavadas no mesmo afloramento. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998. 
Tente e Martins, 1995.  

 
98 
Designação S. Pelágio 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Nespereira /S. Pelágio 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 244.858 / 394.231 
Altitude (m) 500 
Tipologia Calçada 
Descrição 
 

Calçada com lajes em granito aparelhado. Nas imediações foram identificados vários 
fragmentos de cerâmica de construção (imbrices e tegulae), mós circulares manuais e 
pedra aparelhada rudemente. 

Bibliografia Inédito 
 
 99 
Designação Tapada  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vinhó / Tapada 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 242.750/ 392.450 
Altitude (m) 500 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Três sepulturas escavadas no granito localizadas numa área aplanada onde foram 
identificadas cerâmicas de construção e comuns de tecnologia manual com pastas 
de cor cinzenta acastanhada. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
100 
Designação Saião/ Sto António 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vinhó/ Saião 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 243.950/ 391.900 
Altitude (m) 405 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição Necrópole de oito sepulturas, sendo cinco antropomórficas e duas não 
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 antropomórficas. Uma das sepulturas está parcialmente partida pelo que não foi 
possível identificar a sua tipologia. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
101 
Designação Gouveia 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar S. Pedro/ Gouveia 
C.M.P. N.º 201 
Coordenadas GAUSS 246.450/ 391.750 
Altitude (m) 770 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha, silos e castelo 
Descrição 
 

Em obras realizadas nos anos 50 do século XX foram identificadas várias 
sepulturas escavadas na rocha que estariam nas imediações da actual igreja de S. 
Pedro. Mais recentemente, numa intervenção de arqueologia preventiva realizada 
pela empresa ArqueoHoje foram identificados vestígios medievais, do que parecem 
ser silos junto a esta mesma igreja. Contudo, os dados não se encontram ainda 
publicados. Tais vestígios localizar-se-iam junto ao castelo medieval de Gouveia, 
cuja origem a documentação escrita permite recuar ao século XI e que terá sido 
completamente desmantelado no século XVII. 

Bibliografia Ferreira, 1953. 
Tente, 2007a. 

 
CMP 202 

 
102 
Designação Regada Grande 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Vila Cortês / Regada Grande 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 250250/ 399375 
Altitude (m) 410 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha. 
Descrição Núcleo de três sepulturas antropomórficas escadas no granito. 
Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 

Tente e Lourenço, 1998.  
 
103 
Designação Vila Ruiva / Tapada do Anjo  
Concelho Fornos de Algodres 
Freguesia/Lugar Vila Ruiva / Capela do Anjo 
C.M.P. N.º 202 e 191 
Coordenadas GAUSS 253.000 / 399.875 
Altitude (m) 490 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole constituída por 22 sepulturas. A necrópole parece organizar-se em 
redor da actual capela do Anjo e estende-se até à aldeia. Algumas das sepulturas são 
antropomórficas e outras não antropomórficas. As sepulturas não antropomórficas 
concentram-se mais próximo da capela, enquanto que as antropomórficas se 
encontram mais afastadas desta e dispersas. Em torno da Capela do Anjo foram 
recolhidos fragmentos de cerâmica de construção (imbrices e tijolo) e mós manuais.  

Bibliografia CIHAFA, 2005. 
Marques, 1938 
Marques, 2000. 
Valera, 1990 e 1993. 
Tente, 2007a. 

 
104 
Designação Bravoíssa 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Melo /Melo 
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C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 250.576 /394.143 
Altitude (m) 670 
Tipologia Inscrição rupestre 
Descrição 
 

Localiza-se numa vertente inclinada da serra, a cerca de 500 m da actual aldeia de 
Melo. Trata-se de uma inscrição rupestre inscrita num afloramento com a seguinte 
leitura I ∆ Ώ I Lux. 

Bibliografia Tente e González López, 1998. 
 
105 
Designação Folgosinho 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Folgosinho 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 252.536 /393.645 
Altitude (m) 920 
Tipologia Castelo 
Descrição 
 

Apenas as informações documentais referem a existência de um castelo medieval do 
século XI no local hoje ocupado pela actual aldeia A Folgosinho foi atribuído carta 
de foral em 1186/1187 por D. Sancho I. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
 
106 
Designação Calçada dos Galhardos 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Folgosinho /Galhardos 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 253.081 / 392.230 
Altitude (m) 900 - 1050 
Tipologia Calçada 
Descrição 
 

Calçada em lajes de granito em bom estado de conservação. Trata-se da via romana 
que atravessava a serra em direcção a Famalicão e Valhelhas. 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Sarmento, 1883. 
Tente (ed.), 1997. 

 
107 
Designação Chão do Pinto  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Figueiró da Serra / Quinxozo 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 255.010 / 397.275 
Altitude (m) 640 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura escavada no granito, localizada em terreno fértil e com abundância de 
água. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
108 
Designação Quinxozo  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Figueiró da Serra / Quinxozo 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 254.991/ 397.090 
Altitude (m) 736 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica escavada na rocha, localizada a cerca de 200 m da 
sepultura de Chão do Pinto. 

Bibliografia Tente, 2000. 
Tente e Lourenço, 1998.  
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109 
Designação Quinta do Almagre 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Figueiró da Granja /Penedos Moiros 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 255.845 / 395.852 
Altitude (m) 680 
Tipologia Sepultura escavada na rocha isolada (isolada). 
Descrição 
 

Localiza-se numa vertente suave bastante irrigada. Trata-se de uma sepultura não 
antropomórfica rectangular com rebordo total. 

Bibliografia Inédita. 
 
110 
Designação Quinta da Moira  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Figueiró da Serra / Quinxozo 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 256.250/ 395.330 
Altitude (m) 870 
Tipologia Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha. 
Descrição 
 

Trata-se de duas sepulturas antropomórficas escavadas no granito. Em redor destas 
foram identificadas escassas cerâmicas comuns de tecnologia manual. 

Bibliografia Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
111 
Designação Casal das Pias 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Folgosinho / Quinxozo 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 255.770/ 390.900 
Altitude (m) 1098 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

Necrópole com cinco sepulturas antropomórficas. Nas imediações da necrópole 
foram identificados alguns fragmentos de cerâmica de construção e comum de 
fabrico manual. 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Sarmento, 1883.  
Tente, 2000 e 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998.  

 
112 
Designação Quinta da Fidalga 1   
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Linhares / Quinta da Fidalga 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 256.362 / 398.350 
Altitude (m) 630 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

Trata-se de duas sepulturas escavadas no granito. Uma localiza-se junto a uma 
palheira na margem esquerda da linha de água que atravessa a quinta e a outra 
situa-se na margem direita. Junto do pombal moderno que aí existe foi possível 
identificar alguma cerâmica de construção e comum com decoração incisa no 
bordo. 

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
Tente, 2007a. 
Valera e Martins, 1994. 
 

 
113 
Designação Calçada de Linhares 
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Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Linhares / Linhares 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 26 

256.475/ 397.100 
Altitude (m) 730 
Tipologia Calçada  
Descrição 
 

Calçada em lajes de granito que liga Linhares à aldeia de Figueiró da Serra. Segundo 
Alarcão (1993, p.28) esta calçada integrar-se-ia numa via que ligava Linhares à 
Guarda, seguindo de Linhares a Videmonte, passando o Mondego na Mizarela.  

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Tente, 2007a. 
Valera e Martins, 1994. 

 
114 
Designação Castelo de Linhares  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Linhares 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 256.850 / 397.250 
Altitude (m) 820 
Tipologia Castelo 
Descrição 
 

Castelo gótico, construído no século XII, que precede uma antiga estrutura referida 
na documentação escrita mas ainda não documentada arqueologicamente. 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Rodrigues, 1979. 
Tente 2007a. 
Valera e Martins, 1994. 

 
115 
Designação Tapada da Serra  
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Linhares/ Tapada da Serra 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 257.375 / 394.925 
Altitude (m) 1060 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Duas sepulturas escavadas num mesmo afloramento granítico. Ambas são 
antropomórficas mas possuem orientações opostas. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
 
116 
Designação Prazo João Real  
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Videmonte / Carvalhos Juntos 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 257.200 / 394.375 
Altitude (m) 1170 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

São pelo menos duas sepulturas escavadas na rocha, localizadas na serra, em área 
com controlo extraordinário da paisagem. Encontram-se muito destruídas. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
 
117 
Designação Póvoa  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Celorico da Beira / Póvoa 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 261.940/ 399.870 
Altitude (m) 903 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha e habitat 
Descrição Três sepulturas escavadas no granito, sendo duas delas não antropomórficas e uma 
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 antropomórfica. Em redor das sepulturas foram identificadas algumas cerâmicas 
comuns e de construção. 

Bibliografia Inédita 
 
118 
Designação Quinta da Menoita 1 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Videmonte / Menoita 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 260.760 / 393.050 
Altitude (m) 970 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 
 
 

Trata-se de duas sepulturas escavadas em afloramentos graníticos. Uma das 
sepulturas encontra-se inacabada ou destruída o que impossibilitou o seu completo 
registo. Nas imediações foram identificados escassos fragmentos de cerâmica 
comum. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
 
119 
Designação Quinta da Menoita 2 ou Caravela 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Videmonte / Menoita 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 260.300 / 393.250 
Altitude (m) 1010 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 
 
 

Necrópole constituída por seis sepulturas escavadas em afloramentos xistosos. 
Três das sepulturas encontram-se agrupadas num mesmo afloramento, sendo duas 
delas não antropomórficas e a terceira antropomórfica. A quarta sepultura localiza-
se próximo destas últimas mas a quinta e sextas sepulturas distam das restantes 
cerca de 60 m.  

Bibliografia Tente, 2007a. 
 
120 
Designação Vale Capitão  
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Videmonte / Barroca Alta 
C.M.P. N.º 202 
Coordenadas GAUSS 259.050 / 392.950 
Altitude (m) 1120 
Tipologia Conjunto de 2 sepulturas escavadas na rocha 
Descrição Duas sepulturas escavadas no xisto que distam entre si cerca de 20 m.  
Bibliografia Tente, 2007a. 
 

CMP 203 
121 
Designação Prazo 
Concelho Celorico da Beira 
Freguesia/Lugar Prados / Prazo 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 257.200/ 394.375 
Altitude (m) 1170 
Tipologia Necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Necrópole constituída por cinco sepulturas escavadas no granito. Quatro das 
sepulturas são antropomórficas apresentando rebordos parciais e tendo uma das 
sepulturas um afunilamento dos pés. Outra tem ainda a particularidade de ter 
marcação dos ombros. A quinta sepultura é não antropomórfica, mas apresenta um 
rebaixamento circular na área da cabeça e um orifício redondo que dá acesso ao 
exterior na extremidade inferior direita.  

Bibliografia Lobão, Marques e Neves, no prelo. 
Tente, 2007a. 
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122 
Designação Boiticela 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Mizarela / Boiticela 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 266.000 / 397.900 
Altitude (m) 1010 
Tipologia Habitat  
Descrição 
 

Provável casal datado do século XII, de acordo com a data de fixação do 
topónimo. À superfície identificaram-se fragmentos de cerâmica de construção e 
comum consentânea com esta cronologia. Possui um completo domínio visual 
sobre a Guarda. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
 
123 
Designação Alto da Atalaia 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Vila Soeiro / Alto da Atalaia 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 264.601 / 396.714 
Altitude (m) 1106 
Tipologia Atalaia 
Descrição 
 

Ponto de domínio visual e caracterizado por tor granítico, de onde se domina a via 
que liga Linhares à Mizarela e todo o vale do Mondego. 

Bibliografia Tente, 2007a. 
 
124 
Designação Mizarela 2  
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Mizarela 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 267.425/ 397.175 
Altitude (m) 530 
Tipologia Calçada 
Descrição 
 

Troços de calçada que transpunha o Mondego na ponte da Mizarela. Os melhores 
troços ligam a ponte ao alto planalto serrano. 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Tente, 2007a. 

 
125 
Designação Mizarela  
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Mizarela  
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 267.425 / 397175 
Altitude (m) 520 
Tipologia Ponte  
Descrição 
 

Ponte medieval que permite a transposição do Mondego. Para esta ponte confluem 
dois troços de calçada.   

Bibliografia Alarcão, 1993, p.28. 
 
126 
Designação Chãos 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Maçainhas de Baixo / Chãos 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 268.752 / 397.343 
Altitude (m) 790 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura escavada na rocha inserida nas imediações da actual aldeia de Chão. A 
mesma está inacessível devido à vegetação. 

Bibliografia Base de dados Endovélico  
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127 
Designação Quinta da Lameira 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Trinta / Alto da Lameira 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 266.958 / 394.481 
Altitude (m) 939 
Tipologia Sepulturas escavadas na rocha, calçada 
Descrição 
 

Localiza-se no topo de uma ampla plataforma com grande domínio visual. Nos 
trabalhos do EIA da barragem do Caldeirão em 2003 recolheram-se informações 
sobre a existência de sepulturas antropomórficas escavadas na rocha, as quais não 
foram localizadas devido à densidade do coberto vegetal. No mesmo ano foi 
igualmente identificada uma calçada lajeada em granito. É considerado que no local 
haveria um povoado da Idade do Bronze, sendo visíveis alguns fragmentos de 
cerâmica manual à superfície. 

Bibliografia Base de dados Endovelico 
Silva, 2006. 

 
128 
Designação São Barnabé 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Corujeira / São Barnabé 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 267.062 / 393.482 
Altitude (m) 836 
Tipologia Capela com provável necrópole 
Descrição 
 

Necrópole de sepulturas escavadas na rocha localizadas no adro das ruínas de um 
pequeno templo religiosos de planta rectangular, localizado numa plataforma, 
sobranceira à aldeia da Corujeira e à ribeira de Famalicão. Actualmente apenas é 
visível uma das sepulturas, mas a informação oral refere seis. 

Bibliografia Base de dados Endovelico 
 
129 
Designação Cortelha do André 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Fernão Joanes /Quinta dos Lameiros 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 266.495 / 390.545 
Altitude (m) 740 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica rectangular localizada numa plataforma sobranceira à 
ribeira do Caldeirão.  

Bibliografia Base de dados Endovelico 
 
130 
Designação Castelos Velhos 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Guarda 
C.M.P. N.º 203 
Coordenadas GAUSS 273.298 / 397.244 
Altitude (m) 1030 
Tipologia Habitat 
Descrição 
 

Estava referenciado este sítio como sendo o local de origem da cidade da Guarda. 
Trabalhos de acompanhamento arqueológico de um empreendimento urbanístico aí 
construído, identificou fragmentos de cerâmica medieval consentâneos de um 
espaço habitacional. Estes trabalhos, porém, permitiram perceber que o local já se 
encontra praticamente destruído.  

Bibliografia Osório, 2004 
Martín Viso, 2008d. 
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CMP 212 
 

131 
Designação Cama da Moura  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Aldeias 
C.M.P. N.º 212 
Coordenadas GAUSS 245.750 / 388.950 
Altitude (m) 800 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica escavada na rocha. 

Bibliografia Tente, 2000. 
Tente e Lourenço, 1998. 

 
132 
Designação Barreiras 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Paços da Serra / Barreiras 
C.M.P. N.º 212 
Coordenadas GAUSS 240825/ 287400 
Altitude (m) 460 
Tipologia Conjunto de 3 sepulturas escavadas na rocha  
Descrição 
 

Aparentemente trata-se de três sepulturas escavadas na rocha, estando uma 
totalmente destruída, o que não permitiu qualquer registo. Outra não foi possível 
de identificar por estar completamente soterrada com terras que aí foram 
depositadas para drenar o terreno. 

Bibliografia Tente, 2000. 
Tente e Lourenço, 1998. 

 
133 
Designação Pedras da Forca / Castro de Baixo 
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Paços da Serra /Castro de Baixo 
C.M.P. N.º 212 
Coordenadas GAUSS 243.946 / 386.112 
Altitude (m) 910 
Tipologia Habitat 
Descrição 
 

Vestígios de construções em pedra agrupadas e localizadas numa vertente suave da 
serra. Junto destas ruínas é possível ver os negativos de postes para suportar forcas. 
Identificam-se à superfície fragmentos de cerâmica comum. Nas imediações deste 
sítio foram encontrados dois cavalos em bronze de cronologia proto-histórica. 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
 
CMP 213 

 
134 
Designação Casal de S. Pedro  
Concelho Gouveia 
Freguesia/Lugar Folgosinho / Casal de S. Pedro 
C.M.P. N.º 213 
Coordenadas GAUSS 253.100/ 389.000 
Altitude (m) 1080 
Tipologia Sepultura escavada na rocha (isolada) 
Descrição 
 

Sepultura antropomórfica infantil escavada no xisto, localizada no planalto central 
serrano. 

Bibliografia Tente, 2000, 2007a. 
Tente e Lourenço, 1998. 

Bases de dados do IPA CNS 12014 
Observações Registo gráfico já publicado. 
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CMP 214 
 
135 
Designação Senhora do Soito 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Fernão Joanes / Nossa Senhora do Soito 
C.M.P. N.º 214 
Coordenadas GAUSS 264.639 / 389.699 
Altitude (m) 1069 
Tipologia Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha 
Descrição 
 

Localizam-se nas proximidades da capela de Nossa Senhora do Soito. Foram 
escavadas num mesmo bloco granítico, que se situa nas proximidades de terrenos 
bem irrigados. 

Bibliografia Base de dados Endovelico. 
 
136 
Designação Senhora de Barrelas 
Concelho Guarda 
Freguesia/Lugar Fernão Joanes /Sarzelo 
C.M.P. N.º 214 
Coordenadas GAUSS 264.349 / 389.324 
Altitude (m) 1112  
Tipologia Habitat, povoado fortificado e provável capela com sepultura escavada na rocha / 

Idade do Ferro, Romano e Medieval 
Descrição 
 

Encontra-se implantado numa plataforma no topo do outeiro do Sarzedo. É visível 
um sistema defensivo pétreo de cronologia incerta. Situa-se na proximidade da 
romana que atravessa a serra vindo de Folgosinho (foram nesta área recolhidos 
vários marcos miliários). Alarcão sugere que possa ser um espaço de apoio à própria 
via. No local são visíveis restos de estruturas e foi identificada uma inscrição 
romana. Existem referências à existência de uma capela e identificou-se uma 
sepultura escavada num afloramento rochoso. 

Bibliografia Alarcão, 1993. 
Base de dados Endovelico. 
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